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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Podstawy ksiąg rachunkowych

Kod przedmiotu FIRsd-1-2,8

Status przedmiotu Obowiązkowy

Wydział / Instytut Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów finanse i rachunkowość

Specjalność -----

Specjalność (uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Punkty ECTS
Wykłady Ćwiczenia

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 0 30.0 2.0

Suma 0 30.0 2.0

Poziom studiów ---

Profil ---

Osoba odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr hab. P. Bielawski



Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Mikroekonomia, Rachunkowość

Założenia i cele
przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regułami prowadzenia
działalności gospodarczej, prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi kadrowo-
płacowej

Prowadzący zajęcia -----

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Paweł Bielawski

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich, w tym:

godz.:
30.0

ECTS:
1.2

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 0 0

Udział w: staż (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0

ECTS:
0.8

godz.:
0.0

ECTS:
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 0 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: staż
(godz.) 20 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

godz.:
50

ECTS:
2

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Odniesienia



Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1
Student posiada wiedzę w zakresie definicji i zasad
podstawowych pojęć rachunkowości. Umie zdefiniować
podstawowe kategorie aktywów, kapitałów i zobowiązań

FIR_W02,
FIR_W03,
FIR_W06

egzamin
ustny (W)

Umiejętności

U1

Potrafi prawidłowo klasyfikować operacje gospodarcze
oraz zasady ewidencji na kontach składników majątku i
kapitału. Zna podstawowe definicje z zakresu
rachunkowości.

FIR_U02,
FIR_U03,
FIR_U04

dyskusja

Kompetencje społeczne

K1
Student ma świadomość nabycia umiejętności w zakresie
prawidłowej klasyfikacji operacji gospodarczych a także
zasad ewidencji składników majątku i kapitału.

FIR_K01,
FIR_K03,
FIR_K06

obserwacja
zachowania
studenta
podczas
zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Staż zawodowy wspomagany dyskusją, analiza przypadku (case-study), praca w grupach,
indywidualne rozwiązywanie zadań praktycznych.

Treści programowe
Wykłady
-----
ćwiczenia

1. zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach - konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych

2. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na podstawie zestawienia obrotów i sald

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów
kształcenia

1. obecność na stażu jest
obowiązkowa;
2. wykonywanie poleceń opiekuna
stażu;
3. prowadzenie dziennika stażu i
praktyk;



4. realizacja postanowień umowy
trójstronnej.

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Egzamin ustny przeprowadzony przez opiekuna stażu.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Organizacja rachunkowości, pod red. M. Dobii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 1999.

2 Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne., pod red. B. Micherdy, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, test jednolity z późniejszymi zmianami.
Wykaz literatury

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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