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1a. Imię i nazwisko:
Ryszard Kaminski
1b. Tytuł/stopień:
Profesor
1c. Dyscyplina naukowa:
Ekonomia
2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i założenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Przekazanie podstawowych zasad rachunkowości oraz obowiązujących
przepisów , które powinna znać osoba chcąca zrozumieć dostarczane przez
system rachunkowości informacje w celu ich wykorzystania jako podstawy
oceny i kontroli przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji gospodarczych
3.2. Założenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:

Przedmiot ma na celu ukazanie sposóbu funkcjonowania systemu
ewidencyjno-informacyjnego oraz sprawozdawczości finansowej w
przedsiębiorstwach, a uwzględnieniem ustawy o rachunkowości.
b) w zakresie postaw:
Zajęcia mają uświadomić studentom możliwości jakie daje system
ewidencyjno-informacyjny oraz sprawozdawczość finansowa w pozyskiwaniu
informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw.
c) w zakresie umiejętności:
Zajęcia moją dostarczać wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie
rejestracji operacji gospodarczych, ich przetwarzania i komunikowania.
4.

Wymagania wstępne:
Zaliczony I rok studiów. Zaliczony przedmiot "Makroekonomia".

5.

Metody dydaktyczne:
Wykład z elementami dyskusji z zastosowaniem technik audiowizualnych

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Zaliczenie dwóch prac semestralnych i egzaminu pisemnego

7.

Treści kształcenia (programowe):
Przedmiot zawiera następujące treści: Analiza progu rentowności
produkcji jednoasortymentowej oraz produkcji wieloasortymentowej.
Analiza wrażliwości zysku. Koszty i przychody relewantne podejmowania
decyzji. Decyzje cenowe. Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne
decyzje inwestycyjne. (Metody NPV i IRR). Budżetowania przychodów,
kosztów i wyników. Rachunkowość centrów odpowiedzialności. Wycena
transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych.
Zarządzanie środkami trwałymi. Zarządzania zapasami. Zarządzanie
należnościami i środkami pieniężnymi.

8.

Wykaz literatury podstawowej:
B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk
2004, Rachunkowość finansowa, Materiały pomocnicze do ćwiczeń i
wykładów, praca zbiorowa pod red. M. Kiedrowskiej, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
R. Kamiński, Ł. Owczarek, Polityka przedsiębiorstw w zakresie
sprawozdawczości finansowej, Ars boni et aequi, Poznań 2008.

10. Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

