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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierunek studiów LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok I, semestr 2 

Rodzaj przedmiotu podstawowy 

Język wykładowy polski 

Koordynator dr Marcin Halicki 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Marcin Halicki 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

2 15 30       5 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
         ZALICZENIE Z OCENĄ 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Podstawy ekonomii 

 
3.CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości i funkcjonowaniem kont 
księgowych 



C2 Zapoznanie studentów ze sposobem ewidencji operacji bilansowych i wynikowych 

C3 Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemu finansowego 

C4 Zapoznanie studentów analizą finansową przedsiębiorstwa i wyceną spółek 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu 

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 
Student zna podstawowe pojęcia z obszaru 
rachunkowości i finansów oraz wyjaśnia funkcje i zasady 
rachunkowości 

K_W09, 
K_W10 

EK_02 
Student wymienia i charakteryzuje elementy sprawozdań 
finansowych oraz wskaźniki finansowe 

K_W09 

EK_03 

Student właściwie wybiera podstawowe schematy 
ewidencji operacji gospodarczych i potrafi interpretować 
zjawiska finansowe w przedsiębiorstwach oraz 
dokonywać uproszczonej wyceny spółki 

K_U06, 
K_U08 

EK_04 

Student  potrafi wyjaśnić wpływ operacji gospodarczych 
na składniki bilansu i wykorzystywać analizę finansową 
przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji 
ekonomicznych 

K_U06, 
K_U08 

EK_05 
Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju w obszarze 
rachunkowości i finansów oraz wykazuje gotowość 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K01, 
K_K03 

 
3.3Treści programowe  

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i analiza decyzji inwestycyjnych 

Pojęcie rachunkowości, jej funkcje i zasady 

Prezentacja aktów prawnych regulujących prowadzenie rachunkowości 

Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania 

Operacje gospodarcze i funkcjonowanie kont księgowych  

Istota sprawozdań finansowych 

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  
 

Treści merytoryczne 

Stopa procentowa i wartość pieniądza w czasie 

Wycena przedsiębiorstwa i decyzje finansowe 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa 

Ryzyko projektów inwestycyjnych i zarządzanie ryzykiem 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



Ewidencja operacji bilansowych na kontach księgowych 

Ewidencja operacji wynikowych na kontach księgowych 

Ustalenie wyniku finansowego 

Sprawozdania finansowe i analiza ich elementów 

 
3.4 Metody dydaktyczne 

 
Wykład: Wykład z  prezentacją multimedialną. 
Ćwiczenia: Analiza danych ekonomicznych z dyskusją/praca w grupach/rozwiązywanie 
zadań/dyskusja. 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 Kolokwium W 

EK_02 Kolokwium W 

EK_03 Kolokwium, dyskusja-rozwiązywanie problemu Ćw. 

EK_04 Kolokwium, dyskusja-rozwiązywanie problemu Ćw. 

EK_05 Obserwacja w trakcie zajęć Ćw. 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie wykładów i ćwiczeń następuje na podstawie pozytywnej oceny z  kolokwium. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów (>50% maksymalnej 
liczby punktów): dst >51%, dst plus >61 %, db >71%, db plus >81%, bdb >91%. 
Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie oceny uzyskanej z ćwiczeń i sporządzenia 
pisemnej pracy problemowej zaliczającej wykład. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

45 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

75 

SUMA GODZIN 125 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 5 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 



6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 
 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA 
 

Literatura podstawowa: 
Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, Wyd. PWE, Warszawa 2015 
Damodaran A.: Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Wyd.  "Helion", 
Gliwice 2007 
Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości, Wyd. SKwP, 
Warszawa 2014 
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
MSSF i MSR 

Literatura uzupełniająca:  
Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, T. 1, T.2, 
Wyd. FRRwP, Warszawa 2000 
Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, T. 1, T. 2, 
Wyd. PWE, Warszawa 2005 
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z.: Finanse i rachunkowość, PWE, 
Warszawa 2013 
Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa, Wyd. "Difin", 
Warszawa 2002 

 
 
 Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


