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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): MODUŁ WYBIERALNY 

MENADŻER ANALIZ BIZNESOWYCH 

Kod modułu: D.1. 

Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza Kod przedmiotu: 19. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny 

Nazwa kierunku: studia menadżersko - prawne 

Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia II 

stopnia 

Rok / semestr:  

II//III 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 
jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Anna Kamińska-Stańczak 

Prowadzący zajęcia dr Anna Kamińska-Stańczak 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z istotą rachunkowości zarządczej i jej narzędziami 

wykorzystywanymi w zarządzaniu procesami decyzyjnymi, a w 

szczególności  z rolą rachunku kosztów i wyników w zarządzaniu podmiotem 

gospodarczym. 

Wymagania wstępne Podstawy rachunkowości, podstawy finansów. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów  

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu  

uczenia się 
Wiedza (Ma pogłębioną wiedzę w zakresie...)  

1 
metod i technik rachunkowości zarządczej i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania. 
K2P_W01 

2 funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. K2P_W02 

Umiejętności (Potrafi…)  

3 rozpoznać i zdefiniować określone ośrodki decyzyjne organizacji. K2P_U01 

4 
przeprowadzić kalkulację kosztów w celu rozwiązania konkretnego problemu 

ekonomicznego. 
K2P_U03 

Kompetencje społeczne (Jest gotów do …)  

5 
Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego 

pogłębiania wiedzy i rozwoju osobistego. 
K2P_K02 

6 Potrafi organizować zadania gospodarcze na podstawie rachunku kosztów działań. K2P_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości 

zarządczej. Elastyczność kosztów względem zmian rozmiarów działalności. Modele rachunku kosztów pełnych 

i zmiennych. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników. Model zależności „produkcja-koszty-zysk”. 

Próg rentowności produkcji jedno- i wieloasortymentowej. Krótkookresowe problemy decyzyjne. 

Ćwiczenia 
Klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji. Analiza zależności kosztów od rozmiarów 

działalności. Efekt skali produkcji. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Metody statystyczne i 

niestatystyczne szacowania kosztów przyszłych. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. 

Analiza zależności „produkcja-koszty-zysk”. Analiza progu rentowności produkcji jednorodnej i złożonej. 

Rozwiązywanie krótkoterminowych problemów decyzyjnych (rachunki optymalizacyjne i opłacalności). 



Kalkulacje cenowe. 

 

Literatura podstawowa 

1. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów, 

ODDK, Gdańsk 2011 

2. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w 

podejmowaniu decyzji, ODDK, Gdańsk 2003 

Literatura uzupełniająca  
1. Sojak S., Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i 

zarządzania finansami, SKwP, Warszawa 2019 

2. Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, 

Warszawa 2017 

Metody kształcenia 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań 
z zakresu poruszanej tematyki w ramach przedmiotu. 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Bieżąca ocena wykonanych zadań (praca indywidualna i grupowa). 3,4-6 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe, zawierające zadania do samodzielnego wykonania oraz 

test dotyczący wiedzy teoretycznej.  
1-4 

  

Formy i warunki zaliczenia Wykład: zaliczenie pisemne, pytania otwarte i testowe – waga 0,5.  

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne - zadania praktyczne do rozwiązania – waga 0,5. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 

Rodzaj działań/zajęć 
Liczba godzin   

Ogółem  W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym 

Udział w wykładach 15 - 

Samodzielne studiowanie  5 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 

15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 5 

Udział w konsultacjach 0,5  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 55,5 35 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Ekonomia i finanse                    1 

Nauki o zarządzaniu i jakości   1 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 

1,3 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1 

 


