
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3 

W4

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

K6

5

CEL PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do rachunku kosztów, w tym, kryteria podziału kosztów, rozliczania kosztów produkcji podstawowej i pomocniczej, metody 
kalkulacyjne. Rachunek kosztów ex post. Rachunek kosztów działań.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U04  K_U05  K_U06  
K_U08  

K_W04  K_W05  K_W09  K_W10  

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 
znaczenie

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

ECTS

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Egzamin

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunek kosztów

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

18

27

98

125

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki 
zawodowej 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego 
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur 
decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów 
finansów i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

STUDIA NIESTACJONARNE

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład, ćwiczenia, analiza przypadków, prezentacja multimedialna

K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  
K_K06  K_K10  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

2 4 1 2

3 6 2 3

3 6 1 4

7 14 5 9

15 30 9 18

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

K6

1

2

3

4

1

2

3

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

Rachunek kosztów A. Jarugowa, W Malc, K Sawicki, Warszawa, PWE 1979

Uzupełniajaca

Leksykon rachunkowości; praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Warszawa , PWN , 1996

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza: praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda 
Krystyna Świderska et al.]. - Wyd. 2 zm. i rozszerz.  - Warszawa: MAC Consulting, 2017

Rachunek kosztów księgowego i controllera, M. Chalastra, Marina 2018

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

Świderska G.K. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Warszawa 2002,

M. Trentowska, Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP Warszawa  
2020

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości 
oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, wyniki ćwiczeń, praktyczny- pisemny, sprawdziań umiejętności - projekt.

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

E. Nowak, Rachunek kosztów, Wrocław 2006.

Istota, kryteria i klasyfikacja kosztów

Układy ewidencyjne kosztów, determinanty

RAZEM

Metody kalkulacji, całościowe przykłady i zadania sytuacyjne

STTemat

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego prawach, zna zasady 
funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat 
zasad i norm etycznych 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Rozliczanie kosztów

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3 wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Materiały przygotowane przez wykładowce, podręczniki, kreda, projektor, tablica, portale z przepisami prawnymi np.. Lexlege, prezentaacja 
power point, dyskusja

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuPrawo podatkowe 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o przedmiocie regulacji, źródłach i systematyce prawa podatkowego, zobowiązaniach podatkowych oraz konstrukcji prawnej 
podatków i mechanizmie ich funkcjonowania.Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy w celu ustalenia stanu faktycznego, wykładni 
przepisów prawa i możliwości ich zastosowania w praktyce. Uświadomienie potrzeby samooceny własnych kompetencji oraz dokształcania się i 
stałego wzbogacania wiedzy i umiejętności.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczone przedmioty z finansów, prawa, prawa gospodarczego, podstaw rachunkowości 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS



W C L /P W C L /P

3 2

4 3

4 2

4 2

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Żródła prawa podatkowego, międzynarodowe aspekty opodatkowania, podatki dochodowe 

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

R. Mastalski "Prawo podatkowe" wyd. BECK preferowane jak najnowsze 

Podatek jako danina publiczna – rodzaje danin publicznych, pojecie i cechy podatku, funkcje. Ustrojowe i 
ekonomiczne aspekty opodatkowania. 

prawo podatkowe w systemie prawa, system podatkowy i zasady jego tworzenia , konstytucyjne podstawy 
opodatkowania

RAZEM

podatki pośrednie i majątkowe, obowiązek i zobowiazania podatkowe 

STTemat

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

Z. Ofiarski Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne Warszawa: LexisNexis Polska

Uzupełniajaca

W. Nykiel Prawo podatkowe w Polsce podręcznik akademicki Warszawa: Difin, 2018

P. Borowszki (red) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2020 r.  - Warszawa: Wolters 
Kluwer, 2020.  

W. Maruchin System podatkowy Warszawa: "Vizja Press&IT", 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach oraz kolokwium w formie testu 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

A. Gomułowicz, D. Mączyński,  Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
materiały przygotowane przez wykładowce, podręczniki, kreda, projektor, tablica, portale z przepisami prawnymi np.. Lexlege, prezentaacja 
power point, dyskusja

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuSystem podatkowy 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU
Nabycie wiedzy o przedmiocie regulacji, źródłach i systematyce prawa podatkowego, zobowiązaniach podatkowych oraz konstrukcji prawnej 
podatków i mechanizmie ich funkcjonowania.Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy w celu ustalenia stanu faktycznego, wykładni 
przepisów prawa i możliwości ich zastosowania w praktyce. Uświadomienie potrzeby samooceny własnych kompetencji oraz dokształcania się i 
stałego wzbogacania wiedzy i umiejętności.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczone przedmioty z finansów, prawa, prawa gospodarczego, podstaw rachunkowości 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS



W C L /P W C L /P

3 2

4 3

4 2

4 2

15 0 0 9 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Podatek w płaszczynie prawnej, ustrojowe i ekonomiczne aspekty opodatkowania, konstrukcja i elementy 
podatku

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

R. Mastalski "Prawo podatkowe" wyd. BECK preferowane jak najnowsze 

System podatków i opłat lokalnych w Polsce,  Systemy podatkowe na świecie 

Istota władztwa podatkowego, centralne władztwo podatkowe, zakres władztswa JST, organy podatkowe 

RAZEM

Przegląd podatków i oplat obowiązujących w polskim systemie podatkowym 

STTemat

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

uczestnictwo w zajęciach oraz kolokwium w formie testu 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

W. Maruchin System podatkowy Warszawa: "Vizja Press&IT", 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

A. Gomułowicz, D. Mączyński,  Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 

Z. Ofiarski Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne Warszawa: LexisNexis Polska

Uzupełniajaca

W. Nykiel Prawo podatkowe w Polsce podręcznik akademicki Warszawa: Difin, 2018

P. Borowszki (red) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2020 r.  - Warszawa: Wolters 
Kluwer, 2020.  

Podstawowa



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

U6

K1

K2

K3

K4

K5

5

CEL PRZEDMIOTU

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalajacej zrozumieć i potrafić wykorzystać metody i techniki rachunkowości zarządczej dla potrzeb 
oceny, kontroli i podejmowania decyzji operatywnych i strategicznych. Student pozyska umiejętności obserwacji, analizy i formułowania 
wariantowych decyzji a także kolektywnej współpracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu ekonomii, podstaw zarządzania oraz znajomość zasad podstawowych z rachunkowości finansowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  
K_U06  K_U10  

K_W01  K_W02  K_W04  K_W07  
K_W09  K_W11  K_W14  

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami 
z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych 
podczas praktyki zawodowej 

ECTS

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunkowość zarządcza

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

9

27

98

125

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie 
nauk i relacjach do innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach 
z innymi dyscyplinami

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, 
zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji 
finansowych  oraz ich ewolucji wraz z ich zarysem historycznym

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 
rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA NIESTACJONARNE

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, 
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład  z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej oraz teorii z zakresu zarządzania. Slajdy, exell.

K_K01  K_K02  K_K05  K_K06  
K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

3 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 2

2 2 2 1 1 1

7 7 7 4 4 4

15 15 15 9 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

1

2

3

4

1

2

3

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji finansowych  oraz ich ewolucji 
wraz z ich zarysem historycznym

Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E Nowak, ( autor. E. Janczyk-Strzała, Kraków, Oficyna ekonomiczna, Oddział Polskich 
Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006.

Uzupełniajaca

W Janik, M Pażdzior, Rachunkowość zarządcza i controllig, Politechnika Lubelska, Lublin 2012

Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej: wymiar krajowy i międzynarodowy / Ewelina Zarzycka. 
- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym / Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec. - Wydanie I.  - 
Warszawa : CeDeWu, 2021.

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie 
wnioski

Podstawowa

A Jaruga, P Kabalski, A Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010

K Czubakowska, E Nowak, W Gabrusewicz, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowanie, PWN Warszawa 2014

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Sprawdzian pisemny, projekt, wyniki sprawdzianów na  ćwiczeniach

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i finansowe 
realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz 
dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

R. Kotapski, R. Kowalak, G. Lew, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, kompendium wiedzy, Marina, Wrocław 2020

Zarys historyczny z rachunkowości zarządczej. Przedmiot podmiot oraz zadania rachunkowosći 
zarządczej. Rachunek decyzyjny a rachunek sprawozdawczy

Kryteria klasyfikacji kosztów dla potrzeb sprawozdawczych , decyzyjnych oraz kontrolnych. 
Determinanty ireagowanie kosztów ( stałe, zmienne)

RAZEM

Informacja o kosztach na etapie planistycznym i wykonania, rachunek kosztów działań, rachunek kosztów 
cyklu życia produktu

STTemat

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do innych 
nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, marże pokrycia.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Praca z literaturą, prezentacje multimedialne, projekty i zadania

K_K01, K_K03, K_K07

Słuchacz charakteryzuje się otwartością na wyzwania inwestycyjne.

INSTYTUT EKONOMICZNY

Słuchacz rozumie potrzebę wsparcia procesów decyzyjnych metodami i technikami inżynierii 
finansowej i montażu finansowego.

Słuchacz zna podstawowe techniki z zakresu matematyki finansowej.

Słuchacz zna modele i algorytmy z zakresu inwestowania.

Słuchacz umie wykorzystać techniki inżynerii finansowej i montażu finansowego.

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Słuchacz umie postawić problem wykorzystania źródeł finansowych w decyzjach 
inwestycyjnych.

STUDIA NIESTACJONARNE

Słuchacz rozumie znaczenie inwestycji w działalności gospodarczej.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

18

57

75

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuInżynieria finansowa i montaż finansowy

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

3

CEL PRZEDMIOTU

Zdobycie umiejętności dokonywania wyboru optymalnych sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Słuchacz zna elementy analizy kosztów-korzyści.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01, K_U04, K_U05, K_U08

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, 
K_W14

Słuchacz zna elementy analizy kosztów-korzyści.

Słuchacz umie podejmować decyzje inwestycyjne z wykorzystaniem inzynierii finansowej i 
montażu finansowego.

ECTS



W C L /P W C L /P

5 0 3 0

4 4 4 3

4 4 2 3

0 7 0 3

13 15 0 9 9 0

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Kryteria i sposoby wyboru projektów inwestycyjnych.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

S. Czaja, Elementy inżynierii finansowej i montażu finansowego, PWSZ w Głogowie, Głogów 2020, pdf

Pojęcie inżynierii finansowej i montażu finansowego. Elementy analizy kosztów-korzyści dla projektów 
inwestycyjnych.

Metody inżynierii finansowej i montażu finansowego. Procent prosty i składany. Obliczanie wartości 
kapitału w czasie. Renta i rzeczywisty koszt kredytu. Umowy leasingowe.

RAZEM

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem inżynierii finansowej i montażu 
finansowego oraz elementów analizy kosztów-korzyści.

STTemat

Słuchacz umie wykorzystać techniki inżynerii finansowej i montażu finansowego.

Słuchacz umie postawić problem wykorzystania źródeł finansowych w decyzjach inwestycyjnych.

Słuchacz zna podstawowe techniki z zakresu matematyki finansowej.

Słuchacz zna modele i algorytmy z zakresu inwestowania.

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Przygotowanie projektów i ich prezentacja. Wyniki zadań i ćwiczeń sprawdzających. Sprawdzian końcowy.

W. Ronka-Chmielowiec, Podstawy matematyki finansowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001

S. Czaja, A. Becla, Rynki finansowe i zachowania inwestorskie, PWSZ w Głogowie, Głogów 2021, pdf

A. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009

Uzupełniajaca

M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2009

Słuchacz charakteryzuje się otwartością na wyzwania inwestycyjne.

Słuchacz rozumie potrzebę wsparcia procesów decyzyjnych metodami i technikami inżynierii finansowej i montażu 
finansowego.

Słuchacz rozumie znaczenie inwestycji w działalności gospodarczej.

Słuchacz umie podejmować decyzje inwestycyjne z wykorzystaniem inzynierii finansowej i montażu finansowego.

Słuchacz zna elementy analizy kosztów-korzyści.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Praca z literaturą, prezentacje multimedialne, projekty i zadania.

K_K01, K_K03, K_K08

Słuchacz śledzi istniejące i nowe źródła finansowania działalności gospodarczej.

INSTYTUT EKONOMICZNY

Słuchacz jest zainteresowany nowymi rozwiązaniami w zakresie finansowania działalności 
gospodarczej.

Słuchacz zna zalety i wady różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz zna cały wachlarz dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz umie zidentyfikować dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej.

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Słuchacz umie rozpoznać zagrożenia i szanse wykorzystania danego źródła.

STUDIA NIESTACJONARNE

Słuchacz jest otwarty na innowacje finansowe.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

18

57

75

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuŹródła finansowania działalności gospodarczej

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

3

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest dostarczenie informacji na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ich cech.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość finansów i podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U10

K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, 
K_W13, K_WW14

Słuchacz umie dokonać wyboru najlepszego rozwiązania w zakresie źródeł finansowania 
działalności gospodarczej danego podmiotu.

ECTS



W C L /P W C L /P

5 0 3 0

5 3 3 2

3 5 1 3

2 7 2 4

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Krajowe i unijne metody wspierania działalności gospodarczej.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

S. Czaja, Źródła finansowania działalności gospodarczej, PWSZ w Głogowie, Głogów 2020, pdf

Istota i pojęcie działalności gospodarczej. Główne formy działalności gospodarczej. Czynniki 
warunkujące podejmowanie działalności gospodarczej.

Potencjalne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej.

RAZEM

Metody identyfikacji, oceny i wyboru żródeł finansowania działalności gospodarczej.

STTemat

Słuchacz umie zidentyfikować dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz umie rozpoznać zagrożenia i szanse wykorzystania danego źródła.

Słuchacz zna zalety i wady różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz zna cały wachlarz dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność na zajęciach, wykonanie i prezentacja projektów oraz zadań praktycznych, sprawdzian zaliczeniowy.

S. Czaja, Zarządzanie papierami wartościowymi, PWSZ w Głogowie, Głogów 2020, pdf

P. Dominiak, Sektor MPS we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005

Uzupełniajaca

A. Maksimczuk, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w kraju, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ, Suwałki 2016

Słuchacz śledzi istniejące i nowe źródła finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz jest zainteresowany nowymi rozwiązaniami w zakresie finansowania działalności gospodarczej.

Słuchacz jest otwarty na innowacje finansowe.

Słuchacz umie dokonać wyboru najlepszego rozwiązania w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej 
danego podmiotu.

M. Podstawka i inni, Finanse, PWN, Warszawa 2017



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

30 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3
prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Prezentacje multimedialne, system informatyczny Sage Symfonia Premium.

K_K01  K_K03  K_K04  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów 
i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunkowość komputerowa

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

18

18

57

75

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U03  K_U06  K_U08  

K_W04  K_W08  

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

ECTS 3

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie zasad, metod i narzędzi prowadzenia rachunkowości skomputeryzowanej; praktyczne przeszkolenie w zakresie stosowania wybranego 
systemu finansowo-księgowego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza: podstawy technologii informacyjnych oraz bazowa wiedza w zakresie informatyki ekonomicznej
Umiejętności: posługiwanie się podstawowymi narzędziami informatycznymi
Kompetencje: stosowanie typowych (standardowych) rozwiązań informatycznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Laboratorium/Projekt

Razem



W C L /P W C L /P

2 1

2 1

16 9

8 6

2 1

30 18

Kod Opis

W1

W2

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

1

1

2

Egzamin
Kolokwium

Zakres i zasady automatycznego sporządzania sprawozdań finansowych

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i 
objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie wirtualizacji życia 
gospodarczego  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Zasady i procedury działania centralnej części SIR - modułu finansowo - księgowego

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Dokumentacja techniczna systemu SYMFONIA PREMIUM, Podręcznik użytkownika, Sage Warszawa 2006

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości 

Struktura SIR i podstawowe funkcje poszczególnych modułów systemu

RAZEM

Cykl życia SIR - pozyskanie, wdrożenie, użytkowanie, modernizacja i rozwój poszczególnych

STTemat

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna ze sprawdzianu praktycznego na laboratoriach, dodatkowe punkty za aktywność i obecność na zajęciach.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wrocław 2010

Uzupełniajaca

Kowalska M., Skwarnik M.: Systemy informatyczne rachunkowości, PWSZ Głogów 2014

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

30 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3
prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

System informatyczny Sage Symfonia Premium; narzędzia internetowe do przesyłania i weryfikacji sprawozdań finansowych.

K_K01  K_K03  K_K04  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów 
i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuSprawozdawczość elektroniczna 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

18

18

57

75

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U03  K_U06  K_U08  

K_W04  K_W08  

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

ECTS 3

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie zasad, metod i narzędzi prowadzenia rachunkowości skomputeryzowanej; poznanie zasad i metod sprawozdawczości elektroniczej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza: podstawy technologii informacyjnych oraz bazowa wiedza w zakresie informatyki ekonomicznej
Umiejętności: posługiwanie się podstawowymi narzędziami informatycznymi
Kompetencje: stosowanie typowych (standardowych) rozwiązań informatycznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Laboratorium/Projekt

Razem



W C L /P W C L /P

2 1

16 10

6 4

6 3

30 18

Kod Opis

W1

W2

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

1

1

2

Zakres i zasady przesyłania elektronicznych sprawozdań finansowych 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i 
objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie wirtualizacji życia 
gospodarczego  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Zakres i zasady automatycznego sporządzania sprawozdań finansowych

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

Dokumentacja techniczna systemu SYMFONIA PREMIUM, Podręcznik użytkownika, Sage Warszawa 2006

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości 

Zasady i procedury działania centralnej części SIR - modułu finansowo - księgowego

RAZEM

STTemat

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna ze sprawdzianu praktycznego na laboratoriach, dodatkowe punkty za aktywność i obecność na zajęciach.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Wrocław 2010

Uzupełniajaca

Kowalska M., Skwarnik M.: Systemy informatyczne rachunkowości, PWSZ Głogów 2014

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia stosowane w technologiach informacyjnych

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

Podstawowa



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

K1

K2

K3

4

CEL PRZEDMIOTU

Zaznajomienie z systemem ubezpieczeń społecznych. Zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
Przygotowanie do rozliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz wykształcenie umiejętności ich skutecznego wykorzystania w praktyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna, umiejętność logicznego myślenia, współpraca w grupie 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U07  

K_W02  K_W05  K_W13  

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

ECTS

9

18

82

100

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRozliczenia płacowe i ubezpieczenia spoleczne

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, 
zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego 
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur 
decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów oraz wykonywać zadania w 
zmieniających się warunkach

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Prezentacja, materiały drukowane, dyskusja, analiza problemowa, programy publicystyczne, komputery, kalkulatory

K_K01  K_K03  K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

3 3 2 2

4 4 3 3

4 4 2 2

4 4 2 2

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

4

1

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań 
konkretnych problemów oraz wykonywać zadania w zmieniających się warunkach

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego prawach, zna zasady 
funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat 
zasad i norm etycznych 

J. Ciak, Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych, CeDeWu, Warszawa 2019

A. Jacewicz, D. Małkowska, Kadry i płace 2021 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja 
kadrowa, podatkowa i ZUS, Gdańsk 2021

Uzupełniajaca

R. Pacud, Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa 2019

E. Młynarska-Wełpa, Płace w praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej 
Księgowych, Warszawa 2021

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Kolokwium, przygotowanie prezentacji, obecność

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie 
wnioski

G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne: repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Konstrukcja systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce

Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne i rozpoznawanie ich skutków prawnych

RAZEM

Rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków i urlopów

STTemat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych pracodawcy i pracownika, rozliczenia podatkowe

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

K1

K2

K3
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Prezentacja, materiały drukowane, dyskusja, analiza problemowa, programy publicystyczne, komputery, kalkulatory

K_K01  K_K03  K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, 
zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego 
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur 
decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów oraz wykonywać zadania w 
zmieniających się warunkach

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

18

82

100

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuKadry, płace  i ubezpieczenia spoleczne

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

4

CEL PRZEDMIOTU

Zaznajomienie z celami, funkcjami polityki personalnej  oraz konstrukcją systemu ubezpieczeń społecznych. Omówienie rodzajów umów o pracę  
oraz umów cywilno-prawnych. Przedstawienie zagadnień związanych z płacami (rodzaje, funkcje i strategie płacowe) oraz wykształcenie 
umiejętności ich skutecznego wykorzystania w praktyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
podstawowa wiedza ogólnoekonomiczna, umiejętność logicznego myślenia, współpraca w grupie 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U07  

K_W02  K_W05  K_W13  

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

ECTS



W C L /P W C L /P

3 3 2 2

4 4 3 3

4 4 2 2

4 4 2 2

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

4

1

2

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne- ich charakterystyka

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne: repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Aktywność zawodowa, rynek pracy, polityka personalna, istota i cele ZZL

konstrukcja systemu społecznego w Polsce 

RAZEM

płace-definicje, funkje, strategie płacowe 

STTemat

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie 
wnioski

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań 
konkretnych problemów oraz wykonywać zadania w zmieniających się warunkach

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego prawach, zna zasady 
funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat 
zasad i norm etycznych 

J. Ciak, Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych, CeDeWu, Warszawa 2019

A. Jacewicz, D. Małkowska, Kadry i płace 2021 : obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja 
kadrowa, podatkowa i ZUS, Gdańsk 2021

Kodeks cywilny, Kodeks pracy

Uzupełniajaca

R. Pacud, Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Difin, Warszawa 2019

E. Młynarska-Wełpa, Płace w praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej 
Księgowych, Warszawa 2021

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Kolokwium, przygotowanie prezentacji, obecność.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

3

CEL PRZEDMIOTU

Nabycie wiedzy o zasadch prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych oraz obowiązków wynikających z przepisów podatkowych 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczone przedmioty z finansów, prawa, prawa gospodarczego, podstaw rachunkowości , prawa podatkowego umiejętności zdobyte na 
praktyce w zakresie obsługoi  księgowej  podmiotow

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących 
się do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS

9

9

18

57

75

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuEwidencja podatkowa

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

 3 3  2 2

 4 4  2 2

 4 4  2 2

 4 4  3 3

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U1

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

A. Gomułowicz, D. Mączyński,  Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 

Z. Ofiarski Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne Warszawa: LexisNexis Polska

Uzupełniajaca

W. Nykiel Prawo podatkowe w Polsce podręcznik akademicki Warszawa: Difin, 2018

P. Borowszki (red) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2020 r.  - Warszawa: Wolters 
Kluwer, 2020.  

W. Maruchin System podatkowy Warszawa: "Vizja Press&IT", 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

Podstawowa

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach zaliczenie ćwiczeń  wykonanie zadań Labolatorium- prezentacja

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

R. Mastalski "Prawo podatkowe" wyd. BECK preferowane jak najnowsze 

Istota i zróznicowanie ksiąg podatkowych oraz form i zasady ich prowadzenia, obowiązki wobec organó 
KAS oraz innych organów skarbowych 

Rzetelność ksiąg podatkowych oraz sposoby rozwiązywania problemów, raportowanie ewidencji 
podatkowych oraz odpowiedzialnośc Karno-Skarbowa 

RAZEM

Ewidencje podatkowe w zakresie podatków pośrednich podatek VAT, akcyzowy, rozliczanie podatku 
VAT raportowanie do KAS

STTemat

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących 
się do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
materiały przygotowane przez wykładowce, podręczniki, kreda, projektor, tablica, portale z przepisami prawnymi np.. Lexlege, prezentacja 
power point, dyskusja, program FkR2 Reset 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Ewidencje podatkowe w zakresie podatków dochodowych, ustalanie kosztów podatkowych, rozliczanie 
podatków dochodowych 

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

zajęcia, konsultacje, praca własna - studiowanie aktualne literatury przedmiotu, samodzielne rozwiązywanie prostych zadań

K_K01  K_K05  K_K10  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, 
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych 
technologii

STUDIA NIESTACJONARNE

rozumie niezbędność procesów i wirtualizacji funkcjonowania gospodarki i współczesnego 
społeczeństwa

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAudyt

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Istoty, fukcji ,  celów i rodzaju audytów  w podejmowaniu decyzji biznesowych 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza zekonomii i rachunkowości podmiotów gospodarczych. Praktyczne umiejętności z zakresu posługiwania się arkuszem 
kalkulacyjnym oraz prowadzenia anlizy oraz z zakresu przygotowania ankiet

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U06  K_U12  K_U14  

K_W04  K_W08  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

Potrafi współdziałać w zespołach, organizować i kierować pracą indywidualną i  zespołową, 
opracowywać plany strategiczne w zakresie organizacji i zarządzania oraz je monitorować.  

ECTS



W C L /P W C L /P

 3 2

 4 2

 4 2

 4 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Projektowanie sytemu audytu w jednostce, etapy zadania audytowego, procedury 

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty

Prace zal.

R. Moeller Nowoczesny audyt wewnętrzny Wolters Kluwer 2015

Wprowadzenie do audytu pojęcia, podstawy prawne, rodzaje, znaczenie audytu, usytuowanie komorki 
audytu w jednostce 

Uprawnienia do przeprowadzenia audytu, zawody związane z audytorem oraz droga do zwodu, prawo 
kroporacyjne 

RAZEM

Przeprowadzanie zadań audytowych w jednotsce, układanie planu, celów, wytycznych do 
przeprowadzenia audytu, formulowanie wniosków i zaleceń 

STTemat

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych 
technologii

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie własnego projektu przeprowadzenia wybranego audytu 

Potrafi współdziałać w zespołach, organizować i kierować pracą indywidualną i  zespołową, 
opracowywać plany strategiczne w zakresie organizacji i zarządzania oraz je monitorować.  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

K. Kendler, M. Stasik Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy Polska Akademia rachunkowości SA Warszawa 
2007

A. Piaszczyk Audyt wewnętrzny Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2005

Uzupełniajaca

K. Winiarska Audyt Wewnętrzny Warszawa Difin 2008

K. Czerwiński Audyt Wewnętrzny InfoAudit Warszawa 2004

M. Kutera Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Warszawa Difin 2008 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, 
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

rozumie niezbędność procesów i wirtualizacji funkcjonowania gospodarki i współczesnego 
społeczeństwa

Podstawowa



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3
rozumie niezbędność procesów i wirtualizacji funkcjonowania gospodarki i współczesnego 
społeczeństwa

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Zajęcia w sali komputerowej, konsultacje, praca własna - studiowanie aktualne literatury przedmiotu, samodzielne rozwiązywanie prostych 
zadań

K_K01  K_K05  K_K10  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, 
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych 
technologii

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuKontrola wenętrzna 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Istoty, fukcji ,celów i znaczenia kontroli wewnętrznej w jednostce 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z ekonomii i rachunkowości podmiotów gospodarczych. Praktyczne umiejętności z zakresu posługiwania się arkuszem 
kalkulacyjnym oraz prowadzenia anlizy oraz z zakresu przygotowania ankiet

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U06  K_U12  K_U14  

K_W04  K_W08  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

Potrafi współdziałać w zespołach, organizować i kierować pracą indywidualną i  zespołową, 
opracowywać plany strategiczne w zakresie organizacji i zarządzania oraz je monitorować.  

ECTS



W C L /P W C L /P

 3 2

 4 2

 4 2

 4 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

4

1

2

3

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Projektowanie systemu kontroli wewnętrznej w jednostce , modele kontroli wenwetrznej, otoczenie 
zewnętrzne i wewnętrznepodmiotu,

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

W. Winiarska Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie  Gdańsk Oddk 2006 

Istota fukcje i instrumenty konrwoli wewnętrznej  w zarządzaniu finansami. Ewolucja historia oraz 
model kontroli wewnętrznej 

Rola audytora wewnętrznego/ kontrolera wewnętrznego w podejmowaniu decyzji oraz praktyczne 
umiejętności w biznesie. Droga do zawodu  audytora i kotrolera wewnętrznego i uprawnienia rola i 
odpowiedzialnośc zawodowa 

RAZEM

Przeprowadzanie zadań kontroli wewntrznej w jednostce, układanie planu, celów, wytycznych do 
przeprowadzeniakontroli wenwetrznej, audyt a kontrola wewnętrzna 

STTemat

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie własnego projektu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w wybranej jednostce 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, 
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

B,R KUC Kontrola - kontroling - audyt : podobieństwa i różnice Warszawa wydawnictwo PTM 2008

W. Winiarska Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego Warszawa Difin 2005

B. Łuczak, D. Kuklińska Audi/yty i audi/ytowanie: jak sprawić, by przynosiły jeszcze więcej korzyści Poznań WSB 2007

Uzupełniajaca

K. Winiarska Audyt Wewnętrzny Warszawa Difin 2008

S. Kałużny Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka: podręcznik akademicki  Warszawa PWE 2008

M. Kutera Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Warszawa Difin 2008 

Potrafi współdziałać w zespołach, organizować i kierować pracą indywidualną i  zespołową, 
opracowywać plany strategiczne w zakresie organizacji i zarządzania oraz je monitorować.  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

rozumie niezbędność procesów i wirtualizacji funkcjonowania gospodarki i współczesnego 
społeczeństwa

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych 
technologii



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

3

CEL PRZEDMIOTU

Nabycie wiedzy o zasadch optymalizacji podatkowej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczone przedmioty z finansów, prawa, prawa gospodarczego, podstaw rachunkowości , prawa podatkowego umiejętności zdobyte na praktyce 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS

 

18

18

57

75

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuOptymalizacja strategii podatkowych

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami 
z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Materiały przygotowane przez wykładowce,kreda, tablica, power point, duskusja, praca w zespole 

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

 6   4  

 12   6  

 4   4  

 8   4  

30 18

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

A. Gomułowicz, D. Mączyński,  Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami 
z zakresu finansów i rachunkowości

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

Z. Ofiarski Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne Warszawa: LexisNexis Polska

Uzupełniajaca

W. Nykiel Prawo podatkowe w Polsce podręcznik akademicki Warszawa: Difin, 2018

p. Borowszki (red) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2020 r.  - Warszawa: Wolters 
Kluwer, 2020.  

W. Maruchin System podatkowy Warszawa: "Vizja Press&IT", 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

Podstawowa

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach  poprawne wykonanie zadań z ćwiczeń, prezentacjazadania zaliczeniowego

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

R. Mastalski "Prawo podatkowe" wyd. BECK preferowane jak najnowsze 

Optymalizacja podatkowa pojęcie rodzaje, zastosowanie, optymalizacja a strategia przedsiębiorstwa, 
optymalizacja a unikanie opodatkowania, ryzyka optymalizacji podatkowych 

Obniżenie obciązeń podatkowych w podatkach dochodowych, majątkowych  i podatkach pośrednich 

RAZEM

Planowanie i projektowanie obniżenia obciążenia podatkowego 

STTemat

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Strategie podatkowe na rynku międzynarodowym a unikanie opodatkowania, postępowania podatkowe w 
tym zakresie

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

3

CEL PRZEDMIOTU

Nabycie wiedzy o zasadch prowadzenia audytu podatkowego 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczone przedmioty z finansów, prawa, prawa gospodarczego, podstaw rachunkowości , prawa podatkowego umiejętności zdobyte na praktyce 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS

 

18

18

57

75

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAudyt podatkowy 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Materiały przygotowane przez wykładowce,kreda, tablica, power point, duskusja, praca w zespole 

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

 6   4  

 8   4  

 8   4  

 8   6  

30 18

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

3

A. Gomułowicz, D. Mączyński,  Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

Z. Ofiarski Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne Warszawa: LexisNexis Polska

Uzupełniajaca

W. Nykiel Prawo podatkowe w Polsce podręcznik akademicki Warszawa: Difin, 2018

P. Borowszki (red) Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2020 r.  - Warszawa: Wolters 
Kluwer, 2020.  

W. Maruchin System podatkowy Warszawa: "Vizja Press&IT", 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

Podstawowa

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach  poprawne wykonanie zadań z ćwiczeń, prezentacja audytu podatkowego

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

R. Mastalski "Prawo podatkowe" wyd. BECK preferowane jak najnowsze 

Pojęcie audytu podatkowego, regulacje prawn oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania audytu, 
zawody wykonującem audyt podatkowy, wymagania,uprawnienia,  odpowiedzialnośc, 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy audytu, pojęcie  ryzyko w audycie podatkowym 

RAZEM

Strategie audytu podatkowego oraz modele zarządzania audytem podatkowym, karta audytu podatkowego 
a model SMART, 7 Sił Potera 

STTemat

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Wewnętrzny nadzór podatkowy i umowy o współdziałanie  rola i zadania audytora, przedmiotu oraz 
odpowiedzialności i wspldziałanie podmiotów w zakresie nazdoru  Tax Compliance Tax MCS 

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3 wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

materiały przygotowane przez wykładowce,kreda, tablica, power point, duskusja, praca w zespole 

K_K01  K_K02  K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

na podstawowe terminy i pojęcia związane z programami i funduszami europejskimi

Wie jakie są źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwie

Potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów 
społeczno-gospodarczych 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Umie rozliczyć ww. środki zgodnie z obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi
i organizacyjnym

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

 

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie z praktycznymi metodami i narzędziami niezbędnymi w zakresie planowania i zarządzania projektami
współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz środków zewnętrznych. Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania
narzędziami planowania projektów. Umiejętność pracy zdalnej osobistej i w grupie

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Umiejętność pracy w grupie. Podstawowe informacje na temat zarządzania. Obsługa komputera z uwzględnieniem znajomości arkusza
kalkulacyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

Zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w
prowadzeniu działalności gospodarczej

Posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi
korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych, potrafi korzystać z
nowoczesnych narzędzi planowania projektów UE, wykorzystuje narzędzia zdalne w 
przekazie cyfrowym

ECTS



W C L /P W C L /P

 3   2  

 4   2  

 4   2  

 4   3  

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

4

1

2

3

Wie jakie są źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwie

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Zarządzanie projektami, wykres Gantta, Project Cycle Management

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty

Prace zal.

Trocki Michał, Grucza Bartosz - praca zbiorowa pod redakcją, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007

Zewnętrzne środki finansowania, finansowanie projektami UE oraz innymi projektami jak fundusze 
norweskie, czy life 

Przygotowanie do realizacji projektów . Podział projektówna miękkie i twarde, przygotowwanie do 
projektów miękkich 

RAZEM

Studium przypadku realizacji projektu , analiza mocnych i slabych stron 

STTemat

Zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w
prowadzeniu działalności gospodarczej

na podstawowe terminy i pojęcia związane z programami i funduszami europejskimi

A. Zajączkowska Koordynator projektu unijnego: instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem 
elektronicznym do monitoringu zadań  Gdańsk ODDK 2010

Uzupełniajaca

T. Grzeszczyk Metody oceny projektów z dofinansowania Unii Europejskiej  Placet Warszawa 2006 

P. Koć Audyt i kontrola w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

M. Szwabe (red) Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja Kraków 2007

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

Podstawowa

Posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi
korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych, potrafi korzystać z
nowoczesnych narzędzi planowania projektów UE, wykorzystuje narzędzia zdalne w 
przekazie cyfrowym

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach  poprawne wykonanie zadań z ćwiczeń, prezentacja zadania zaliczeniowego

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Dylewski Marek, Filipiak Beata, Guranowski Adrian, Hołub-Iwan Joanna, Zarządzanie finansami projektu europejskiego,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

T. Grzeszczyk Ocena projektów europejskich 2007-2013 Warszawa Place 2009

Umie rozliczyć ww. środki zgodnie z obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi
i organizacyjnym

Potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów 
społeczno-gospodarczych 



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3 Wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

materiały przygotowane przez wykładowce,kreda, tablica, power point, duskusja, praca w zespole 

K_K01  K_K02  K_K08  

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

Posiada wiedzę o źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawach konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwi

Zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w
prowadzeniu działalności gospodarcze
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwie

Potrafi analizować dostępne źródła finansowania oraz opracowywać projekty mogące być
przedmiotem tego finansowania

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Potrafi planować działalność rozwojową przedsiębiorstwa i korzystać ze środków
finansowych oferowanych przez fundusze UE zgodnie z obowiązującymi aktami
normatywnym
i organizacyjnym

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

 

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAspekty finansowe projektów UE i programy zewnętrzne 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie z ogólnymi zasadami dotyczącymi przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów z funduszy UE w 
aspekcie finansowym oraz programów zewnętrznych. Umiejętność pracy zdalnej osobistej i w grupie.
współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz środków zewnętrznych. Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania
narzędziami planowania projektów. Umiejętność pracy zdalnej osobistej i w grupie

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Umiejętność pracy w grupie. Podstawowe informacje na temat zarządzania. Obsługa komputera z uwzględnieniem znajomości arkusza
kalkulacyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U03  K_U05  K_U10  

K_W03  K_W13  K_W15  

Ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach, rachunkowości i
związanych z rozliczaniem projektów UE

Potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi rozliczania projektów UE, wykorzystuje
narzędzia zdalne w przekazie cyfrowym

ECTS



W C L /P W C L /P

 3   2  

 4   2  

 4   2  

 4   3  

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U1

U2

K1

K2

K3

1

2

3

4

1

2

3

Zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w
prowadzeniu działalności gospodarcze
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwie

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Cross financing w projektach miękkich i twardych, studium przypadków 

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

Trocki Michał, Grucza Bartosz - praca zbiorowa pod redakcją, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 2021-2027(dwie pule - do 2020 i po 2023) i
inne środki zewnętrzne

Koszty projektu, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, koszty bezpośrednie i pośrednie 

RAZEM

Rozliczanie kosztów projektów - studium przypadku oraz przygotowanie własnego planu finansowego, 
analiza swot i finansowa projektu

STTemat

Ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach, rachunkowości i
związanych z rozliczaniem projektów UE

Posiada wiedzę o źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawach konstruowania i zarządzania
projektami w przedsiębiorstwi

A. Zajączkowska Koordynator projektu unijnego: instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem 
elektronicznym do monitoringu zadań  Gdańsk ODDK 2010

Uzupełniajaca

T. Grzeszczyk Metody oceny projektów z dofinansowania Unii Europejskiej  Placet Warszawa 2006 

P. Koć Audyt i kontrola w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

M. Szwabe (red) Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: planowanie i realizacja Kraków 2007

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

Wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

Podstawowa

Potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi rozliczania projektów UE, wykorzystuje
narzędzia zdalne w przekazie cyfrowym

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach  poprawne wykonanie zadań z ćwiczeń, prezentacja zadania zaliczeniowego

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Dylewski Marek, Filipiak Beata, Guranowski Adrian, Hołub-Iwan Joanna, Zarządzanie finansami projektu europejskiego,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

T. Grzeszczyk Ocena projektów europejskich 2007-2013 Warszawa Place 2009

Potrafi planować działalność rozwojową przedsiębiorstwa i korzystać ze środków
finansowych oferowanych przez fundusze UE zgodnie z obowiązującymi aktami
normatywnym
i organizacyjnym

Potrafi analizować dostępne źródła finansowania oraz opracowywać projekty mogące być
przedmiotem tego finansowania



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

K4

K5 charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Wykład-konwersatorium, prezentacja multimedialna, omówienie przypadków.

K_K01  K_K02  K_K03  K_K06  
K_K10  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie 
nauk i relacjach do innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach 
z innymi dyscyplinami

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA NIESTACJONARNE

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuWspółczesne problemy ewidencyjno-gospodarcze

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Na tle procesu globalizacji i harmonizacji prawa gospodarczego z prawem UE omówienie zagadnień związanych z  normatywną ewidencją 
gospodarczą

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków.

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U02  K_U04  K_U05  
K_U10  

K_W01  K_W03  K_W04  K_W05  
K_W07  

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego 
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur 
decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

ECTS



W C L /P W C L /P

3 2

7 4

2 1

3 2

15 0 0 9 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

U1

U2

U3

U4

K1

K2

K3

K4

K1

1

2

3

1

2

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Rachunkowość w koncepcji "islamic finance"

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty

Prace zal.

MSSF, MSR, U.O.R. - dostępne poprzez internet

Ewolucja w zakresie harmonizacji ewidencji gospodarczej na świecie

Normy konceptualne  zawarte w MSSF i MSR i ustawie o rachunkowości

RAZEM

Światowe instytucje audytowe

STTemat

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do innych 
nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność oraz aktywność w czasie zajęć, sprawdzian pisemny.

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego prawach, zna zasady 
funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur decyzyjnych i wykonawczych, ma wiedzę na temat 
zasad i norm etycznych 

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz 
dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym / Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec. - Wydanie I.  - 
Warszawa : CeDeWu, 2021.

Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki / Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szypta. - Warszawa: CeDeWu, 
2019

Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej: wymiar krajowy i międzynarodowy / Ewelina 
Zarzycka. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Uzupełniajaca

Bieżąca literatura na tematy gospodarcze publikowana w dziennikach i periodykach polskich i zagranicznych.

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem technologii 
informatycznej oraz metod analizy finansowej

Podstawowa

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

2

CEL PRZEDMIOTU

Prezentacja, zgodnej z prawej, możliwości "modelowania" sprawozdań finansowych. Wprowadzenie do inzynierii rachunkowości.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wiedza z rachunkowości finansowej i zarządczej, etyki zawodu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U03  K_U04  K_U05  
K_U06  

K_W03  K_W04  K_W06  K_W07  
K_W08  K_W09  

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi 
zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

ECTS

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuKreatywna rachunkowość

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 
rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna

K_K01  K_K02  K_K03  K_K06  
K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

3 2

2 1

3 2

7 4

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

1

2

3

1

2

Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych / Konrad Stępień. - Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2019.

Oszukańcza sprawozdawczość finansowa: wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i 
ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym / Maria Hulicka. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2008.

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie / Piotr Rybicki. - Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.  - Warszawa: "Poltext", 
2003.

Uzupełniajaca

Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław Micherda. - Warszawa: Wydawnictwo "Difin", 2006.

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz 
dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach, sprawdzian pisemny.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna / Artur Hołda. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020

Sterowanie wynikami ( operacyjnym, gospodarczym, finansowym)

Sterowanie dochodem do opodatkowania

RAZEM

Modelownie kapitału pracującego oraz sterowanie wartościa podmiotu

STTemat

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych 
i sprawozdawczych

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Sterowanie kapitałem własnym

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie 
wnioski

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie wirtualizacji życia 
gospodarczego  

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

60 Praca własna studenta 

90 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

3

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie z ewolucją wyceny w rachunkowości, kategoriami wyceny w ustawie o rachunkowości oraz wyceną w wartościach godziwych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, podatków.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U05  K_U10  

K_W06  K_W09  K_W10  

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

ECTS

9

9

18

72

90

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuWycena w rachunkowości

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

INSTYTUT EKONOMICZNY

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy 
nimi zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 
znaczenie

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych; wykład, zadania do samodzielnego wykonania, projekty własne. 

K_K02  K_K04  K_K10  

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu



W C L /P W C L /P

2 1 1 1

4 5 2 2

2 2 2 2

3 3 2 2

2 2 1 1

2 2 1 1

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

Rachunkowość finansowa i podatkowa pod red. T. Cebrowskiej, PWN, Warszawa 2013

Uzupełniajaca

Obowiązujące akty prawne (Ustawa o rachunkowości, podatek VAT, podatek dochodowy)

Wycena rozrachunków, odpisy aktualizujące należności

Wycena majątku w wartościach godziwych 

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna z kolokwium; dodatkowe punkty za aktywność i obecności na zajęciach. 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 
ewidencyjnych i sprawozdawczych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

Hońko S. Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, WNUS, Szczecin 2008

Ewolucje poziomu wyceny w rachunkowości 

Wycena majątku w cenach zakupu i nabycia

RAZEM

Wycena pozostałych elementów aktywów i pasywów

STTemat

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Wycena w PLN, w walutach a różnice kursowe

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

60 Praca własna studenta 

90 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

INSTYTUT EKONOMICZNY

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

18

72

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy 
nimi zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 
znaczenie

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych; wykład, zadania do samodzielnego wykonania, projekty własne. 

Razem 90

ECTS

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi 
rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuModelowanie wartości sprawozdawczych 

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

3

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie z ewolucją wyceny w rachunkowości, kategoriami wyceny w ustawie o rachunkowości; zapoznanie z możliwością modelowania 
różnych elementów sprawozdania fiansowego; 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ogólna wiedza z finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, podatków.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U05  K_U10  

K_W06  K_W09  K_W10  

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

K_K02  K_K04  K_K10  



W C L /P W C L /P

1 1 1 1

4 4 2 2

4 4 2 2

2 2 1 1

2 2 1 1

2 2 2 2

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

Hońko S. Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, WNUS, Szczecin 2008

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

Ewolucja sprawozdawczości finansowej

Modelowanie wartości aktywów trwałych 

RAZEM

Modelowanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego 

STTemat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Wartość kapitału intelektualnego w rachunkowości 

Wartość godziwa w rachunkowości 

NST

Modelowanie wartości aktywów obrotowych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie 
w zakresie finansów i rachunkowości

charakteryzuje się odpowiedzialnością zawodową, w tym przestrzeganiem etyki zawodowej 

Rachunkowość finansowa i podatkowa pod red. T. Cebrowskiej, PWN, Warszawa 2013

Uzupełniajaca

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

Obowiązujące akty prawne (Ustawa o rachunkowości, podatek VAT, podatek dochodowy)

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna z kolokwium; dodatkowe punkty za aktywność i obecności na zajęciach. 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 
ewidencyjnych i sprawozdawczych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów 
i rachunkowości

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

U6

K1

K2

K3

K4

K5

4

CEL PRZEDMIOTU

Historia transformacji, formy i efekty przekształceń, ewidencja determinowana sposobem transformacji, w tym przejęć, likwidacji, upadłości. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Historia gospodarcza, prawo gospodarcze, rachunkowość finansowa, fiananse.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  
K_U05  K_U06  

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  
K_W06  K_W09  K_W10  

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi 
w skali kraju i w skali międzynarodowej

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 
struktury i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy 
nimi zachodzące także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów 
finansów i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

ECTS

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotu
Rachunkowość jednostek w transformacji prawno-

organizacyjnej

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

18

82

100

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie 
nauk i relacjach do innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej 
powiązaniach z innymi dyscyplinami

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej 
i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych 
i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 
znaczenie

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe 
i prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA NIESTACJONARNE

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

K_K01  K_K03  K_K04  K_K06  
K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

6 4 4 1

3 3 2 2

3 4 2 4

3 4 1 2

15 15 9 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

U6

K1

K2

K3

K4

K1

1

2

3

1

2

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych / Paweł Zieniuk. - Warszawa: Difin, 2018.

Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych według polskiego prawa bilansowego: zadania z przykładami / 
pod red. Kazimierza Sawickiego. - Wrocław: "Ekspert", 1995.

Uzupełniajaca

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce: stan prawny na dzień 1 marca 1999 r / Andrzej Podszywałow, Dariusz 
Pelc. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard, 1999.

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

Podstawowa

Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; aut. Elżbieta Jaworska [et al.]. - 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność podczas zajęć, projekt zaliczeniowy pozytywnie oceniony

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 
ewidencyjnych i sprawozdawczych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości 
oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa: od jego powstania do likwidacji / red. nauk. Maria Hass-Symotiuk. - Warszawa: 
Wolters Kluwer, 2018

Historia gospodarcza - transformacja jednostek gospodarczych w latach 1945 1989

Transformacja po 1990 roku w Polsce

RAZEM

Dokumentacja  w  transformowanych podmiotach.

STTemat

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę nauk społecznych, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do 
innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Klasyczny wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków rozważana na ćwiczeniach.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Wycena podmiotów w procesie transformacji

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

2

CEL PRZEDMIOTU

Źródła interpretacji księgowych, formy zapytań, adresaci, możliwe konsulatacje.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Finanse, rachunkowośc finansowa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U02  K_U04  K_U06  
K_U07  

K_W02  K_W04  K_W07  K_W09  
K_W10  K_W15  

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 
znaczenie

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

ECTS

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuInterpretacje księgowe

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej 
i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek 
sektora finansów publicznych

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących 
się do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA NIESTACJONARNE

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

K_K01  K_K03  K_K04  K_K07  
K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

2 1

4 2

4 3

5 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

1

2

3

1

2

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Magdalena Janowicz [et al.]. - Warszawa: Difin 
SA, 2017.

Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska ; aut. Teresa Cebrowska [et al.]. - Wyd. 2. zm.  - Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Wybrane problemy wyceny aktywów i pasywów : środki trwałe, rezerwy, rozrachunki i środki pieniężne / Jerzy Gierusz. - Gdańsk: 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1997.

Uzupełniajaca

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT / Jadwiga Godlewska. - Stan prawny na 
dzień 1 sierpnia 2019 r.  - Warszawa : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność na zajęciach, praca pisemna - zaliczeniowa.

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z póxniejszymi zmianami.  MSR MSSF ( dostęp - internet)

Klasyfikacja zdarzeń

Interpretacja zdarzeń w obszarze środków trwałych

RAZEM

Aktualizacje, dylematy, przykłady

STTemat

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Analiza przypadków, prezentacja multimedialna, konwersacja.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Interpretacja zdarzeń w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstwa

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty

Prace zal.

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie 
wnioski



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

K_K01  K_K03  K_K04  K_K07  
K_K08  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej 
i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek 
sektora finansów publicznych

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki 
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne 
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi 
rządzące

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących 
się do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuInterpretacje podatkowe.

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Źródła interpretacji podatkowych, zestandaryzowane  formy zapytań kierowanych do KAS,  inni adresaci,  skutki prawne.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Finanse, rachunkowośc finansowa, prawo gospodarcze.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U02  K_U04  K_U06  
K_U07  

K_W02  K_W04  K_W07  K_W09  
K_W10  K_W15  

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

ECTS



W C L /P W C L /P

2 1

4 2

4 3

5 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

1

2

3

4

1

2

3

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i o rządzących nimi 
prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać 
procesy finansowe i prawidłowości nimi rządzące

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Analiza przypadków, prezentacja multimedialna, konwersacja.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Korekty przychodów, wpływy i nieodpłatne świadczenia

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Egzamin

Kolokwium
Projekty

Prace zal.

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami. 

Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Wyłączenia kosztów ( koszty stanowiące i niestanowiące podstawy  opodatkowania)

RAZEM

Dylematy  interpretacyjne - podatek od towarów i usług. Glosy sadowe.

STTemat

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność na zajęciach, praca pisemna - zaliczeniowa.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Koszty uzyskania przychodów: jakie wydatki możesz zaliczyć bezpiecznie do kosztów podatkowych, aby nie narazić się na kary 
finansowe / red. prowadzący Sylwia Maliszewska. - Warszawa: Oficyna Finansowo-Księgowa FK - Wydawnictwo Wiedza i 
Praktyka, 2016.

Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska ; aut. Teresa Cebrowska [et al.]. - Wyd. 2. zm.  - Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Wybrane problemy wyceny aktywów i pasywów : środki trwałe, rezerwy, rozrachunki i środki pieniężne / Jerzy Gierusz. - Gdańsk: 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1997.

Uzupełniajaca

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT / Jadwiga Godlewska. - Stan prawny na 
dzień 1 sierpnia 2019 r.  - Warszawa : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych (internet)

Glosy - internet

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem technologii 
informatycznej oraz metod analizy finansowej

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

wykazuje się postawą przedsiębiorczą, zarówno jako menedżer i pracownik

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie wnioski

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

K_K01  K_K02  K_K03  K_K06  
K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 
rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

STUDIA NIESTACJONARNE

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuInstrumenty finansowe w rachunkowości

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

2

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie się z klasyfikacją instrumentów finansowych w świetle prawa bilansowego, ich  wyceną i ewidencją (instrumentów finansowych).

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Finanse, rachunkowośc finansowa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U02  K_U03  K_U05  K_U05  
K_U07  

K_W07  K_W08  K_W09  K_W11  
K_W15  ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji 
finansowych  oraz ich ewolucji wraz z ich zarysem historycznym

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze i finansowe przy wykorzystaniu 
standardowych metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny 
finansów i rachunkowości 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów oraz wykonywać zadania w 
zmieniających się warunkach

ECTS



W C L /P W C L /P

2 1

4 2

5 3

4 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

K5

1

2

3

1

2

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Dyskusja kierowana, przykłady z praktyki, slajdy

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Ewidencja i aktualizacja wartości instrumentów finansowych

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.

Rachunkowość instrumentów finansowych / André Helin, Katarzyna Drabikowska, Hanna Sztuczyńska . - Gdańsk: Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005

Instrumenty finansowe na rynku pieniężnym i finansowym

Wycena instrumentów finansowych

RAZEM

Przykłady i zadania 

STTemat

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie wirtualizacji życia 
gospodarczego  

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Aktywność na zajęciach, sprawdziany pisemne, symulacje z wykorzystaniem programu excel.

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji finansowych  oraz ich ewolucji 
wraz z ich zarysem historycznym

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań konkretnych 
problemów oraz wykonywać zadania w zmieniających się warunkach

potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze i finansowe przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi 
statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny finansów i rachunkowości 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu

Rachunkowość instrumentów finansowych / Waldemar Molenda ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego]. - Warszawa : SKwP.ZG.COSZ, [2004].

Rachunkowość finansowa: praca zbiorowa. Cz. 2, Zaawansowana / pod red. Wiktora Gabrusewicza i Zdzisława Kołaczyka ; aut. 
Wiktor Gabrusewicz [et al.]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego, 2005.

Ustawa o rachunkowości Dz.U. z 2019 poz 351 z późniejszymi zmianami, oraz MSSF i MSR ( internet)

Uzupełniajaca

Rachunkowość finansowa w przykładach: według ustawy o rachunkowości i MSR / Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała. - 
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Podstawowa

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz 
dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie wnioski



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

2

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studenta z obszarami "wrażliwymi" z punktu widzenia tak ewidencji jak i skutków w zakresie zastosownych metod aktualizacji i 
szacunków. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Ogólna wiedza z finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, podatków.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_U01  K_U02  K_U03  K_U06  
K_U07  

K_W03  K_W04  K_W07  K_W08  
K_W14  K_W15  

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań,

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie 
wirtualizacji życia gospodarczego  

zna metody analiz ekonomiczno-finansowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, 
zasady zarządzania finansami i controlingu 

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów 
i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami 
i standardami z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

ECTS

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Rachunkowość i podatki

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZaawansowana rachunkowość finansowa

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

9

9

41

50

INSTYTUT EKONOMICZNY

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali 
kraju i w skali międzynarodowej

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się 
do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków 
finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i 
prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach 
sfery budżetowej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów gospodarczych i finansowych

STUDIA NIESTACJONARNE

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość 
słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i 
wyciąga odpowiednie wnioski

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące.

K_K01  K_K03  K_K06  K_K07  

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie



W C L /P W C L /P

3 2

3 2

3 2

6 3

15 9

Kod Opis

W1

W2

W3 

W4

W5

W6

U1

U2

U3

U4

U5

K1

K2

K3

K4

1

2

3

4

1

2

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów i rachunkowości oraz 
dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku rodzimym i obcym

ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, rozumie zmiany w zakresie wirtualizacji życia 
gospodarczego  

zna metody analiz ekonomiczno-finansowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, zasady zarządzania finansami i 
controlingu 

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

 Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska ; aut. Teresa Cebrowska [et al.]. - Wyd. 2. zm.  - Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Uzupełniajaca

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Magdalena Janowicz [et al.]. - Warszawa: Difin 
SA, 2017.

MSR, MSSF ( internet)

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i biznesowy, obserwuje życie gospodarcze i wyciąga odpowiednie wnioski

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych : w przykładach i zadaniach / redakcja naukowa Magdalena Janowicz. - Warszawa: 
Difin SA, 2017.

Ustawa o rachunkowości Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami.

Podstawowa

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność podczas zajęć, aktywność, pozytywnie oceniona praca sprawdzająca.

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne, finansowe i prawno-politycznie 
zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach i jednostkach sfery budżetowej

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów gospodarczych i 
finansowych

potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

Rachunkowość finansowa: wybrane zagadnienia / Alina Dyduch, Joanna Sawicka, Anna Stronczek. - Warszawa: Wydwnictwo C. 
H. Beck, 2004.

Zdarzenia nietypowe z obszaru zasobów rzeczowych - środków trwałych

Zdarzenia nietypowe z zakresu WNP

RAZEM

Rezerwy.Zadania. 

STTemat

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody optymalizacyjne i 
formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań,

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali kraju i w skali 
międzynarodowej

zna i rozumie regulacje w zakresie norm prawnych, społecznych i etycznych odnoszących się do funkcjonowania 
przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów 
publicznych

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Zdarzenia nietypowe zasobów niematerialnych i prawnych

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Egzamin

Kolokwium
Projekty
Prace zal.


