
 

 

 

 

 

Rachunkowość informatyczna 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia  pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RIN 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu ME_4 Moduł przedmiotów do wyboru 

Dziedzina i dyscyplina nauki 
Dziedzina:  nauki ekonomiczne 

Dyscyplina ekonomia  

Rok studiów /semestr III rok/semestr 5  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Student powinien posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera, podstaw 

rachunkowości oraz technologii informacyjnej. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu 

30 godzin ćwiczeń  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i 

umiejętności dającej przygotowanie do posługiwania się specjalistycznym 

oprogramowaniem związanym z obsługą piony finansowo- księgowego w przedsiębiorstwie. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący 

słuchaczy,  

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy przy stanowiskach komputerowych z 

wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania 

 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

- zaliczenie wykładu na podstawie testu pisemnego (egzamin), 

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości 

realizowanych zadań, kolokwium. 

 

 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia 



WIEDZA 

3RIN_W01 

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą metod i narzędzi 

wykorzystywanych w specjalistycznych programach komputerowych 

służących do zorganizowania firmy pod względem finansowo 

rachunkowym. 

E1 _W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

3RIN _U01 
Potrafi przy pomocy odpowiedniego systemu finansowo-księgowego 

analizować konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne. 
E1 _U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

3RIN _K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie 

potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów 

rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce. 

E1_K01 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 45 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 25 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 

RAZEM 150 godz. odpowiada 6 pkt ECTS 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 2 

o charakterze praktycznym 105 4 

  

Data opracowania: 06.10.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko 

 

 

 

 

 

 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu 

 
Rachunkowość informatyczna 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RIN 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 



Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr 

 
III rok/semestr 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 
30 godzin  wykładów 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 
Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Omówienie trybu pracy bez firmy 

2. Zakładanie nowej firmy 

3. Parametryzacja pracy programu – ustawienia 

4. Plan kont 

5. Układ bilansu i rachunku wyników 

6. Kartoteki 

7. Bilans otwarcia obroty rozpoczęcia 

8. Wprowadzanie dokumentów 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekt  

kształcenia 
Egzamin końcowy 

3RIN_W01 x 
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z 

ćwiczeń, egzamin w formie testu. 

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin 

Studiów. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura obowiązkowa: 

1. Podręcznik użytkownika Symfonia. 

Literatura uzupełniająca: 

1.   Andrzejewski M., Jonas K, Młodkowski P., Zastosowanie technik 

komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer 

Polska-Oficyna, Kraków 2004. 

 

  

 Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko 
 podpis osoby składającej sylabus 

 

 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu 

 
Rachunkowość informatyczna 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RIN 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr 

 
III rok/semestr 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 
Ćwiczenia – 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 
Dr Agnieszka Zalewska-Bochenko 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Omówienie trybu pracy bez firmy 



2. Zakładanie nowej firmy 

3. Omówienie trybu pracy z założoną firmą 

4. Archiwizacja danych 

5. Parametryzacja pracy programu – ustawienia 

6. Plan kont 

7. Dane o firmie 

8. Parametry stałe 

9. Układ bilansu i rachunku wyników 

10. Kartoteki 

11. Definicje dokumentów 

12. Definicje rejestrów 

13. Bilans otwarcia obroty rozpoczęcia 

14. Wprowadzanie dokumentów 

15. Wzorce dokumentów 

16. Prezentacja wskaźników 

17. Księgowanie operacji gospodarczych 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji Efekt  

kształcenia 

Aktywność 

 na zajęciach/praca 

indywidualna na 

zajęciach 

Zaliczenie  

kolokwium 

3RIN_W01 x x 

3RIN _U01 x x 

3RIN _K01 x  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach 

(dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), uzyskanie 

pozytywnego zaliczenia kolokwium oraz na podstawie pracy własnej 

studenta podczas zajęć. 

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być 

zaliczane na konsultacjach. 

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa 

Regulamin Studiów. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura obowiązkowa: 

2. Podręcznik użytkownika Symfonia. 

Literatura uzupełniająca: 

1.   Andrzejewski M., Jonas K, Młodkowski P., Zastosowanie 

technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004. 

 

                                                                                                                         dr Agnieszka Zalewska-Bochenko 

 ………………………………. 
 podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 
 


