
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

analiza finansowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3331_64N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 55

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 15 ZO

wykład 9 E

Razem 33 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Umiejętność oceny kondycji finansowej oraz wyszukiwania i mierzenia związków zachodzących między zjawiskami
ekonomicznymi w podmiotach gospodarczych oraz wpływu otoczenia na ich zachowanie. Zrozumienie i interpretacja
za pomocą metod badawczych informacji zawartych, m.in. w sprawozdaniach finansowych w celu podejmowania
właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw, potrafi czytać ze zrozumieniem
podstawowe informacje zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych i innych raportach, ma wpojone nawyki
kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe kategorie ekonomiczne, ma
podstawową wiedzę o zasadach gospodarowania i
teoriach ekonomii

K_W01
K_W021 EP1

Zna podstawowe narzędzia gromadzenia i prezentacji
danych społeczno-gospodarczych na poziomie makro,
mezo- i mikroekonomicznej

K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi interpretować zaobserwowane elementarne
zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP3

Potrafi pozyskiwać i analizować podstawowe dane
empiryczne z zakresu nauk ekonomicznych

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

2 EP4

kompetencje społeczne
Jest świadomy znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społeczno-ekonomicznych K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: analiza finansowa

Forma zajęć: wykład

2
1. Wprowadzenie do analizy finansowej. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Metody analizy finansowej

5

12. Materiały źródłowe analizy finansowej 5

23. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 5

24. Kryteria oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 5
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1
5. Konstrukcja i wartość informacyjna wskaźników wykorzystywanych w ocenie kondycji finansowej
przedsiębiorstwa 5

1
6. Identyfikacja pojawiających się zagrożeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Analiza i ocena
pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstwa 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wstępna analiza bilansu, rachunku zysku i strat 5

22. Istota zmian w kapitale własnym. Informacji dodatkowa 5

13. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 5

14. Analiza płynności finansowej 5

15. Analiza sprawności działania 5

16. Analiza rentowności 5

17. Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu. 5

Forma zajęć: laboratorium

21. Analiza sytuacji finansowo-majątkowej i kapitałowej w oparciu o bilans. Analizy porównawcze 5

22. Analiza wyników finansowych w oparciu o rachunek zysków i strat. Analizy porównawcze. 5

2
3. Poziom i źródła kapitału obrotowego netto. Metody ustalania zapotrzebowania na kapitał obrotowy
brutto i netto 5

24. Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Studia przypadku 5

3
5. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej (wskaźniki
płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności, rynku kapitałowego). Studia przypadku 5

16. Analiza progu rentowności. Ryzyko operacyjne, dźwignia operacyjna. Studia przypadku 5

17. System dekompozycji wskaźników. Piramida Du Ponta 5

1
8. Systemy i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej ? systemy
wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna 5

19. Decyzje finansowe w oparciu o wyniki analizy wskaźnikowej 5

Studia literaturowe, Studia przypadków, Prezentacja multimedialna, Praca w grupachMetody kształcenia

Gabrusewicz W.  (2014): Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa

Gabrusewicz W.  (2005): Podstawy analizy finansowe, PWE, Warszawa

Nowak E. (2005): Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa

Skoczylas W. (red.)  (2009): Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach
Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu w formie pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) jest równa średniej ważonej ocen uzyskanych z ćwiczeń,
laboratorium i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 analiza finansowa Ważona

5 analiza finansowa [wykład] egzamin 0,50

5 analiza finansowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,20

5 analiza finansowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Romanowska M. (2016): Analiza powiązań między rentownością a płynnością na przykładzie sektora bankowego w Polsce,
Studia i Prace WNEiZ, Nr 44 tom 3, Uniwersytet Szczeciński , Szczecin

Skoczylas W.  (2013): Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw , Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

33Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

arkusz kalkulacyjny w finansach i rachunkowości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_32N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41 laboratorium 16 ZO

Razem 16 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK CYPRYJAŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nauka posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych finansowo-księgowych pochodzących z systemów
informatycznych przedsiębiorstwa i źródeł zewnętrznych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości, a także podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie
analizy danych finansowo-księgowych

K_W03
K_W071 EP1

umiejętności

Tworzy połączenia z podstawowymi typami zewnętrznych
źródeł danych oraz wykonuje elementarne czynności
związane z przygotowaniem danych do analizy

K_U03
K_U061 EP2

Tworzy złożone formuły arkusza kalkulacyjnego na
potrzeby analizy K_U032 EP3

Analizuje dane oraz opracowuje interaktywne raporty i
wizualizacje

K_U03
K_U04
K_U11

3 EP4

kompetencje społeczne
Rozwiązuje problemy poznawcze i praktyczne,
uwzględniając wiedzę z zakresu finansów i
rachunkowości

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: arkusz kalkulacyjny w finansach i rachunkowości

Forma zajęć: laboratorium

31. Tworzenie złożonych formuł z wykorzystaniem wybranych funkcji Excela 1

4
2. Tworzenie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych, oraz przekształcanie, łączenie i udostępnianie
danych do analizy (Power Query) 1

43. Modelowanie i analiza danych (Tabele MS Excel, Power Pivot) 1

5
4. Tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacja danych (tabele i wykresy przestawne, formatowanie
warunkowe, fragmentatory) 1

Laboratorium komputerowe, MS ExcelMetody kształcenia
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Wayne Winston (2017): Microsoft Excel 2016. Analiza i modelowanie danych biznesowych, Promise, Warszawa

Microsoft Office Excel - Pomoc, materiały w wersji elektronicznej
Literatura podstawowa

Cypryjanski J., Borawska A., Komorowski T. M. (2016): Excel dla menedzera. Casebook, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

34Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech kolokwiów. Ocena z zaliczenia jest średnią
arytmetyczną ocen z kolokwiów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia jest oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 arkusz kalkulacyjny w finansach i rachunkowości Ważona

1
arkusz kalkulacyjny w finansach i rachunkowości [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

bankowość
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_39N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 16 ZO

wykład 9 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA SKAŁA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami służącymi identyfikacji i rozumieniu procesów
zachodzących w systemie bankowym.

Wymagania wstępne:
Student posiada znajomość podstaw działania instytucji finansowych, posiada umiejętność analizy podstawowych
zjawisk w sektorze finansowym, rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje i opisuje reguły i sposób funkcjonowania
banków. K_W081 EP1

Charakteryzuje rolę systemu bankowego w gospodarce i
jego wpływ na stabilność finansową.

K_W02
K_W062 EP2

Posiada wiedzę o strukturze systemu bankowego
(głównie polskiego) i skutkach jego ewolucji.

K_W04
K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi określać czynniki determinujące sytuację
finansową i pozycję rynkową banków. K_U011 EP4

Potrafi analizować podstawowe elementy wpływające na
relację ryzyko-rentowność w banku.

K_U01
K_U042 EP5

Wykazuje zainteresowanie dalszym pogłębianiem wiedzy
i doskonaleniem umiejętności w zakresie funkcjonowania
banków.

K_U083 EP7

Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej poświęconej
analizie podstawowych charakterystyk banków.

K_U06
K_U094 EP8

kompetencje społeczne
Ma zdolność do przejrzystego prezentowania wad i zalet
poszczególnych instytucji bankowych.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bankowość

Forma zajęć: wykład

1
1. Struktura i przemiany współczesnego systemu bankowego (polskiego i międzynarodowego). Rola
banków, typologia banków. 2

12. Ramy prawne polskiego systemu bankowego. Ład korporacyjny i zmiany własnościowe w bankach. 2

23. Finansowanie działalności banków - działalność depozytowa i emisja papierów wartościowych. 2

24. Działalność kredytowa banków. Ryzyko kredytowe - kwantyfikacja i zarządzanie ryzykiem. 2

15. Ryzyko płynności i ryzyko rynkowe w działalności banku. Rola ryzyka operacyjnego. 2
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16. Rola kapitałów własnych banku i współczynnik wypłacalności. Umowy bazylejskie. 2

1
7. System bankowy w sieci bezpieczeństwa finansowego. Nadzór bankowy. System gwarantowania
depozytów. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Czynności bankowe w świetle polskich regulacji prawnych oraz w kontekście sprawozdawczości
banków. Struktura bilansu oraz rachunku zysków i strat banku komercyjnego. 2

2
2. Wybrane elementy rachunku wyników banków, w podziale na banki komercyjne i spółdzielcze. Analiza
dochodowości banków. 2

23. Analiza struktury kapitałowej banków. Kapitały własne i współczynnik adekwatności kapitałowej. 2

24. Jakość portfela kredytowego w polskim systemie bankowym. 2

1
5. Analiza struktury i zmian w sektorze bankowym w Polsce, z uwzględnieniem spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. 2

2
6. Stopień rozwoju sektora bankowego w Polsce na tle krajów UE. Podstawowe charakterystyki bilansów
banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych. 2

2
7. Przekształcenia struktury właścicielskiej a działalność banków w Polsce. Akcjonariat w sektorach
bankowych krajów strefy euro. 2

18. Koncentracja sektora bankowego w Polsce i Unii Europejskiej. 2

29. Oferta depozytowo-kredytowa banku komercyjnego ? analiza porównawcza. 2

Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach (prezentacje).Metody kształcenia

Capiga M. (2012): Finanse banków, Wolters Kluwer

Zaleska M.  (2007): Współczesna bankowość, Difin
Literatura podstawowa

Jaworski, W. Zawadzka, M.  (2004): bankowość. Podręcznik akademicki., poltext.

M. Iwanicz-Drozdowska (2010): Zarządzanie finansowe bankiem , PWE

P.. Howells, K. Bain (2008): The economics of money, banking and finance. A European text., Prentice Hall

Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2008): System finansowy w Polsce, Wyd. Naukowe PWN

(1997): Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 ze zm., Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim Dz. U. Z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 167, poz. 1398, ze zm.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładu (egzaminu): Egzamin pisemny w formie testu z jedną prawidłową odpowiedzią
(ok. 80% punktów), uzupełnionego o 2-4 krótkie pytania otwarte (ok. 20% punktów). Zaliczenie egzaminu: 50% ocena
dostateczna (odzwierciedlająca spełnienie efektów kształcenia na poziomie podstawowym), 75% ocena dobra.
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: Projekt grupowy (2-3 osoby) w formie esejów studentów. Prowadzący ćwiczenia
może skorygować ocenę o jeden stopień, w zależności od aktywności studenta na zajęciach (udział w dyskusji i
zadania domowe).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z zaliczenia (waga 30%) i oceny z egzaminu (waga 70%). Przy
wyliczeniu oceny końcowej uwzględniane są wszystkie oceny uzyskane przez studenta (włączając ewentualne oceny
niedostateczne uzyskane w pierwszym terminie zaliczeń/egzaminów).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 bankowość Ważona

2 bankowość [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

2 bankowość [wykład] egzamin 0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

bankowość zaawansowana
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_25N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 56

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 5

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA SKAŁA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami i badaniami z zakresu bankowości i stabilności
finansowej, w połączeniu z analizą otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego.

Wymagania wstępne:
Student posiada znajomość podstaw bankowości, w tym ryzyka bankowego, posiada umiejętność analizy
podstawowych zjawisk w bankach komercyjnych, rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje i opisuje czynniki wpływające na stabilność
finansową banków.

K_W01
K_W021 EP1

Charakteryzuje kryzysy bankowe i powiązane z nimi
zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i
regulacyjnym.

K_W02
K_W072 EP2

Posiada wiedzę o roli czynników ładu korporacyjnego w
bankach. K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi określać czynniki determinujące stabilność
finansową banków.

K_U01
K_U021 EP4

Potrafi analizować podstawowe elementy wpływające na
utratę stabilności finansowej w systemach bankowych. K_U012 EP5

Potrafi przeprowadzić analizę powiązań między
elementami ładu korporacyjnego, otoczenia
makroekonomicznego i stabilności finansowej banku.

K_U04
K_U10
K_U11

3 EP6

Wykazuje zainteresowanie dalszym pogłębianiem wiedzy
i doskonaleniem umiejętności w zakresie
zaawansowanych analiz stabilności finansowej banków. K_U084 EP7

kompetencje społeczne
Ma zdolność do przejrzystego prezentowania prac
analitycznych dotyczących wybranych grup instytucji
bankowych.

K_K01
K_K021 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bankowość zaawansowana

Forma zajęć: wykład

2
1. Regulacje bazylejskie i adekwatność kapitałowa banków. Rola kapitału własnego. Procykliczność w
bankowości. 6
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22. Kryzysy bankowe: przyczyny, przebieg i skutki. 6

23. Otoczenie regulacyjno-nadzorcze banków i jego zmiany pod wpływem kryzysów finansowych. 6

14. Corporate governance w bankowości: tło teoretyczne i badania empiryczne. 6

15. Bankowość spółdzielcza i instytucje parabankowe: tło teoretyczne i badania empiryczne. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Wprowadzenie do badań empirycznych w bankowości: struktura badań, cele, hipotezy i metodyka
badań. 6

2
2. Źródła danych w badaniach empirycznych w bankowości, dane finansowe banków i dane
makroekonomiczne. Dobór i analiza podstawowych wskaźników. 6

23. Metodyka badań w bankowości zaawansowanej. 6

2
4. Przegląd literatury w badaniach z zakresu bankowości zaawansowanej. Studium przypadku: kryzysy
finansowe. 6

15. Corporate governance w bankowości: analiza przykładowych badań empirycznych. 6

Forma zajęć: laboratorium

21. Bazy danych finansowych banków: struktura i główne funkcjonalności. 6

22. Bazy danych makroekonomicznych: GUS, MFW i Bank Światowy. 6

33. Narzędzia i programy wykorzystywane w badaniach z bankowości zaawansowanej. 6

24. Badanie empiryczne wybranej problematyki z zakresu bankowości zaawansowanej. 6

Analiza tekstów z dyskusją, Prace w grupie (projekty badawcze), Analiza danych i baz danych, Prezentacja
multimedialnaMetody kształcenia

Gospodarowicz, A., Nosowski, A. (2016): Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.Beck, Warszawa

Iwanicz-Drozdowska M.,  (2012): Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa

Jackowicz, K. (2013): Czynniki polityczne w bankowości - ujęcie empiryczne, Poltext, Warszawa

Olszak, M. (2015): Procykliczność działalności bankowej, C.Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP9PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: Prezentacja pracy badawczej dotyczącej analizy powiązań wybranych elementów działalności
banków, zawierającego elementy przeglądu literatury i badania ilościowego. Zaliczenie laboratorium: Praca badawcza
(grupowa) w formie pisemnej dotycząca analizy powiązań wybranych elementów działalności banków, zawierającego
elementy przeglądu literatury i badania ilościowego.
Zaliczenie wykładu: Kolokwium pisemne w formie testu z jedną prawidłową odpowiedzią. Zaliczenie kolokwium 50%
ocena dostateczna (odzwierciedlająca spełnienie
efektów kształcenia na poziomie podstawowym), 75% ocena dobra.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich form kształcenia. Przy wyliczeniu oceny końcowej
uwzględniane są wszystkie oceny uzyskane przez studenta (włączając ewentualne oceny niedostateczne uzyskane w
pierwszym terminie zaliczeń/egzaminów).

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 bankowość zaawansowana Nieobliczana

6 bankowość zaawansowana [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 bankowość zaawansowana [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 bankowość zaawansowana [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Behr, P., Foos, D., Norden L.  (2017): Cyclicality of SME lending and government involvement in banks, Journal of Banking
and Finance

Godlewski, C., Skała, D., Weill, L. (2018): Is Lending by Polish Cooperative Banks Procyclical?, NBP Working Papers 297

Hesse, H., Cihak, M.  (2007): Cooperative banks and financial stability, IMF Working paper

Mathias Drehmann, Claudio Borio, Leonardo Gambacorta, Gabriel Jiménez, Carlos Trucharte (2010): Countercyclical capital
buffers: exploring options, BIS Working papers 317

Skała, D., Weill, L. (2018): Does CEO gender matter for bank risk?, Economic Systems, 42 (1)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

Basic Terms in Finance and Banking
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_21N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski (70%) język polski (30%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 8 ZO

Razem 8 2

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA MARSKA-DZIOBA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności językowych z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie
finansów i rachunkowości

Wymagania wstępne: Umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna podstawową terminologię z obszaru
finansów i bankowości w języku angielskim. K_W021 EP1

umiejętności

Student potrafi  komunikować się  w języku angielskim
na poziomie podstawowym w obszarach bankowości i
finansów.

K_U05
K_U091 EP2

Student potrafi stworzyć prosty pisemny
raport/informację i prezentację problemu z obszaru
finansów i bankowości w języku angielskim.

K_U05
K_U07
K_U10
K_U11

2 EP3

Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie w celu
przygotowania projektu w języku angielskim, przy
podstawowych umiejętnościach lingwistycznych.

K_U06
K_U073 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania  działań na rzecz
grupy w celu przygotowania projektu w języku
angielskim, przy podstawowych umiejętnościach
lingwistycznych.

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Basic Terms in Finance and Banking

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Zastosowanie języka angielskiego w zarządzaniu finansami osobistymi (obsługa konta, bankomatu,
przelewy, komunikaty finansowe). 4

2
2. Podstawowe zwroty i nazwy instrumentów finansowych (kredyt, dzierżawa, lokaty, stopy zwrotu,
zysk). 4

1
3. Język Informacji prasowych o gospodarce i giełdzie (prasa finansowa, informacje i tabele giełdowe,
portale finansowe). 4

14. Język angielski w sprawozdawczości (pozycje bilansu, sprawozdania, opodatkowanie). 4

15. Zwroty anglojęzyczne w informacjach wspólnotowych (instytucje, fundusze, instrumenty) 4

1
6. Angielski akademicki  i urzędowy (zwroty formalne, konstrukcja pism, skróty, oznaczenia wykresów).

4

Konwersacje na podstawie przygotowanych materiałów multimedialnych , analiza dokumentów źródłowych w języku
obcym, praca w grupach.Metody kształcenia
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Rózni (2019): Strony www: BBC Business, Financial Times, The Economist.

Różni (2019): Anglojęzyczne źródła internetowe: strony www banków, ministerstw finansów, banków centralnych i gmin
Europy Zachodniej i USA, oraz IMF, OECD, UE.

Literatura podstawowa

M. Rosenberg (2016): English for banking and finance, Pearson Education / Longman

McLisky M. (2008): English for Banking in Higher Education., Garnet Education
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

11Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej (oceny z przedmiotu) na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych z: kolokwium
pisemnego obejmującego test z terminologii (33,33% oceny) oraz ocena dwóch anglojęzycznych projektów:
prezentacji ustnej na zajęciach - praca grupowa (33,33%) oraz eseju o problematyce finansowej (33,33%). Oceny
projektów, eseju i kolokwium: 50% ocena dostateczna, 75% ocena dobra.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 Basic Terms in Finance and Banking Ważona

4 Basic Terms in Finance and Banking [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

bezpieczeństwo finansów osobistych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3333_19N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA ŚWIECKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Analiza głównych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć
praktycznej wiedzy w zakresie bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi.

Wymagania wstępne: Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu finansów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa  finansowego.

K_W02
K_W071 EP1

02 Student zna  w sposób pogłębiony obszary, strategie i
determinanty bezpieczeństwa finansowego. K_W02

K_W042 EP2

umiejętności

03 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z
zakresu bezpieczeństwa finansowego w praktyce życia
codziennego.

K_U08
K_U101 EP3

04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania
rynku usług finansowych pod kątem zagrożeń w zakresie
bezpieczeństwa finansowego.

K_U07
K_U102 EP4

05 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa finansowego. K_U083 EP5

06 Student potrafi współdziałać w grupie i widzi potrzebę
ustawicznego uczenia się w zmiennym otoczeniu. K_U064 EP6

kompetencje społeczne
07 Student jest gotów do etycznego postępowania w
zakresie bezpieczeństwa finansowego K_K051 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bezpieczeństwo finansów osobistych

Forma zajęć: wykład

1
1. Bezpieczeństwo - pojęcie i klasyfikacja i jego rola w nauce. Obszary kreacji bezpieczeństwa
finansowego 3

12. Bezpieczeństwo finansowe i stabilność finansowa gospodarstw domowych 3

2
3. Decyzje finansowe w odniesieniu do zachowania bezpieczeństwa finansowego gospodarstw
domowych 3
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1
4. Poziomy bezpieczeństwa finansowego. Stan braku bezpieczeństwa i jego wpływ na kondycję finansów
osobistych 3

15. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość 3

16. Rola dochodu gwarantowanego w utrzymaniu bezpieczeństwa finansowego 3

17. Cyberbezpieczeństwo ? kluczowe ryzyka w dobie digitalizacji usług finansowych 3

Forma zajęć: ćwiczenia

01. Rola edukacji finansowej w zwiększaniu bezpieczeństwa finansowego 3

22. Obszary naruszeń praw konsumentów - analiza przypadków 3

23. Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej 3

24. Kazusy w zakresie ochrony konsumenta na rynku usług finansowych 3

25. Plan finansowy jako narzędzie zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego 3

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Wybór produktów oszczędnościowych a bezpieczeństwo finansowe gospodarstwa domowego. Strona
BFG jako żródło informacji o zabezpieczeniu depozytów. 3

2
2. Bezpieczne zadłużanie się gospodarstw domowych. Analiza umów kredytowych i innych form
pożyczania pieniędzy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Raporty BIK jako źródło informacji na
temat historii kredytowej.

3

23. Rola ubezpieczeń w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego - analiza przypadków 3

0
4. Bezpieczne zarządzanie finansami gospodarstwa domowego - symulacja z wykorzystaniem gry
?Pierwszy milion? 3

3
5. Zakup nieruchomości a bezpieczeństwo finansowe - przegląd ofert rynkowych i ich analiza. Strona
internetowa ksiąg wieczystych jako żródło informacji na temat nieruchomości. Jak sprawdzić czy
nabywana nieruchomość nie jest zadłużona?

3

ćwiczenia, praca w grupach, wykładMetody kształcenia

Carlson R. (2016): The New Rules of Retirement: Strategies for a Secure Future,  2nd Edition, WileyLiteratura podstawowa

 Christophers B. , Leyshon A.,  Geoff Mann G. (Editors) (2018):  Money and Finance After the Crisis: Critical Thinking for
Uncertain Times, , Wiley-Blackwell

E. Rutkowska-Tomaszewska (red.),  (2017): Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i
regulacji prawnych, Monografie Prawnicze, C.H. Beck, , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium
zaliczenie laboratorium na podstawie projektu
zaliczenie wykładu na podstawie zaliczenia pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładu oraz laboratoriów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 bezpieczeństwo finansów osobistych Nieobliczana

3 bezpieczeństwo finansów osobistych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 bezpieczeństwo finansów osobistych [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 bezpieczeństwo finansów osobistych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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14Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

Corporate Finance and Taxation
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3331_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 8 ZO

Razem 8 2

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to familiarize students with the text written in English and related to corporate finance and
taxation.

Wymagania wstępne: The student know the fundamentals of corporate finance, accounting, taxation

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
The student knows the English vocabulary used in
corporate finance and taxation K_W061 EP1

umiejętności

The student is able to prepare and show the multimedia
presentation in the selected area of corporate finance
and taxation

K_U05
K_U071 EP2

The student is clearly able to understand the English text
in corporate finance and taxation. K_U012 EP3

The students is able to complete and improve knowledge
and skills. K_U083 EP4

kompetencje społeczne The student is able to think creatively K_K041 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Corporate Finance and Taxation

Forma zajęć: ćwiczenia

11. English vocabulary used in corporate finance 4

12. English vocabulary and expressions used in corporate taxation, regulations and tax settlements 4

13. Case study: an analysis of corporate taxation, regulations and tax settlements 4

1
4. English vocabulary and expressions used in financial decisions making and analysis of corporate
sources of funds 4

25. Case study in financial decision making 4

1
6. English vocabulary and expressions used in a study of financial data: table description, 2
description of charts and figures 4

17. Case study: an analysis of sample tables, charts and figures in financial management 4

Multimedia presentation, case studiesMetody kształcenia
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Brigham E. F., Ehrhardt M. C.  (2014): Financial Management. Theory and Practice,, South-Western CENGAGE Learning
Literatura podstawowa

Brealey R. A., Myers S.C., Allen F. (2011): Principles of Corporate Finance,, McGraw-Hill

Damodaran A. (2003): Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley & Sons Inc.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Assessment of classes:
Prezentacja: Multimedia presentation on case study in the selected area of corporate finance and taxation in front of
the whole group.
The final grade of classes consists of a positive mark of multimedia presentation.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The final grade of the course equals the final mark of classes (tutorials).

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 Corporate Finance and Taxation Ważona

4 Corporate Finance and Taxation [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

decyzje i kalkulacje finansowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3331_18N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 56
laboratorium 17 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podejściem analitycznym do biznesu, w tym z analizą i oceną danych biznesowych i
finansowych oraz formułowaniem wniosków

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy mikro i makroekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw
oraz zarządzania; potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje zawarte m.in. w sprawozdaniach
finansowych i innych raportach, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w grupie i jest
przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie istotę kalkulacji i decyzji finansowych, wie jak
przygotować się do ich przeprowadzania i podejmowania K_W02

K_W031 EP1

Zna podstawowe oprogramowania narzędzia i metody,
oraz wie, jak prawidłowo dokonać ich wyboru w
odniesieniu do sytuacji przedsiębiorstwa

K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi zdiagnozować zadanie/problem w
przedsiębiorstwie oraz adekwatnie do tego problemu
określić cel działania i podejmować decyzje

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

1 EP3

Potrafi poprawnie sformułować potrzeby oraz dobrać
właściwe metody/narzędzia do ich analizy

K_U02
K_U03
K_U11

2 EP4

kompetencje społeczne

Ma świadomość złożoności zjawisk i procesów
występujących w przedsiębiorstwie i otoczeniu oraz
konieczności podejścia holistycznego do rozwiązywania
problemów

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP5

Jest otwarty na poznawanie różnych ujęć teoretycznych i
propozycji praktycznych oraz jest gotów czerpać z tych
koncepcji w celu pełniejszego poznawania i rozumienia
istoty zagadnień ekonomicznych

K_K02
K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: decyzje i kalkulacje finansowe

Forma zajęć: wykład

11. Decyzje finansowe we współczesnym przedsiębiorstwie 6

12. Decyzje związane ze zwiększeniem zadłużenia 6

1/3



13. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 6

14. Wartość pieniądza w czasie 6

15. Rynek walutowy i pieniężny 6

16. Metody i techniki kalkulacji finansowych 6

17. Podejmowanie decyzji finansowych w warunkach ryzyka 6

18. Zarządzanie ryzykiem finansowym 6

Forma zajęć: laboratorium

31. Metody i techniki kalkulacji finansowych ? przykłady 6

3
2. Elementy matematyki finansowej: procent prosty i procent składany, nominalna a reala stopa
procentowa, efektywna i przeciętna stopa procentowa, wyznaczanie wartości aktualnej i przyszłej,
harmonogramy spłaty pożyczek i kredytów

6

23. Optymalizacja struktury finansowej przedsiębiorstwa 6

24. Finansowanie opłacalności inwestycji 6

2
5. Instrumenty rynku walutowego i pieniężnego. Analiza przepływów gotówkowych z wykorzystaniem
ww. instrumentów. Analiza porównawcza  rentowności  instrumentów 6

26. Mierzenie ryzyka. Ryzyko walutowe, struktury kapitału, inwestycyjne 6

37. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie ? case study 6

Prezentacja multimedialna, Praca przy komputerze, Wykład informacyjny, Analiza studiów przypadku, Praca w
grupachMetody kształcenia

A. Motylska-Kuźma, J. Wieprow (2012): Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin , Warszawa

A. Motylska-Kuźma, J. Wieprow (2012): Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie Problemy i zadania , Difin , Warszawa

C. Carlberg (2006): Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Helion, Gliwice

J. Żeliński  (2010): Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Helion, Gliwice

Literatura podstawowa

K. Zmitrowicz  (2019): Analityk systemów, PWN , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: odbywa się na podstawie kolokwium
Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie projekt przygotowanego przez studentów oraz weryfikacji przez
obserwację

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 decyzje i kalkulacje finansowe Arytmetyczna

6 decyzje i kalkulacje finansowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 decyzje i kalkulacje finansowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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22Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

18Udział w konsultacjach

22Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3334_20N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 54

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 12 ZO

wykład 12 ZO

Razem 33 5

Koordynator
przedmiotu:

dr DARIUSZ PAUCH

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu doradztwa finansowego, w szczególności
doradztwa bankowego i ubezpieczeniowego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń i bankowości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia w zakresie doradztwa
bankowo-ubezpieczeniowego.

K_W02
K_W071 EP1

Student zna i rozumie rolę i znaczenie doradztwa
finansowego w systemie finansowym oraz rodzaje usług
bankowych i ubezpieczeniowych.

K_W04
K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu doradztwa finansowego w praktyce
życia codziennego.

K_U02
K_U071 EP3

Student ma umiejętność rozumienia i analizowania
wydarzeń na rynku finansowym z uwzględnieniem
elementów doradztwa bankowo-ubezpieczeniowego,
rozwiązuje samodzielnie powierzone mu zadania,
interpretuje zachowania różnych grup klientów w
zakresie doradztwa finansowego.

K_U10
K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość doskonalenia wiedzy i
umiejętności w zakresie doradztwa finansowego. K_K011 EP5

Student wykazuje gotowość pracy w grupach, w których
wyraża swoje poglądy w sposób poprawny, spójny i
logiczny.

K_K02
K_K04
K_K05

2 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji. 4

12. Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta w świetle ograniczeń wynikających z RODO. 4

13. Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń wobec klientów. 4
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24. Kontrola i nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń oraz sankcje. 4

15. Różnice formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem. 4

2
6. Odpowiedzialność Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym. Ochrona konsumenta na
rynku bankowym. 4

17. Segmentacja klienta detalicznego i jej znaczenie w doradztwie bankowym. 4

18. Zasady doboru produktów bankowych dla realizacji potrzeb i celów klienta. 4

19. Planowanie finansowe dla klienta zamożnego z perspektywy doradcy bankowego. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Rodzaje dystrybutorów ubezpieczeń i reasekuracji. 4

12. Obowiązek rozpoznania wymagań i potrzeb klienta. 4

23. Wynagrodzenie dystrybutorów ubezpieczeń i reasekuracji. 4

24. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz proces jego zatwierdzenia. 4

1
5. Ubezpieczenie OC multiagenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego oraz brokera
reasekuracyjnego. 4

16. Rejestracja pośredników ubezpieczeniowych. 4

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Przygotowywanie porady finansowej ? krótko- i długookresowego planu finansowego dla danego
klienta. 4

42. Doradztwo finansowe w praktyce. Kazusy w zakresie ochrony konsumenta na rynku finansowym. 4

4
3. Narzędzia    analityczne    wykorzystywane  w  analizie  i  ocenie  rynku usług i produktów bankowych.

4

- podręczniki akademickie oraz inne materiały pomocnicze,
- wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
- laboratoria z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
- praca w grupach.

Metody kształcenia

Iwanicz-Drozdowska M. (2018): Ubezpieczenia, PWE, Warszawa

Pokrzywniak J. (2018): Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń , Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Świecka B., Musiał M., Pettersen-Sobczyk M. (2017): Klienci detaliczni [w:] M. Klimontowicz (red.), Bankowość dla praktyków,
ZBP, Warszawa

Waliszewski K. (2011): Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

- zaliczenie ćwiczeń: kolokwium (pytania otwarte, test);
- zaliczenie laboratorium: kolokwium (pytania otwarte, test);
- zaliczenie wykładu: egzamin pisemny (pytania otwarte, test).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu (koordynatora) stanowi średnią arytmetyczną ocen z: egzaminu, kolokwium z ćwiczeń,
kolokwium z laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe Nieobliczana

4 doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

4 doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

33Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

doradztwo finansowe dla biznesu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_24N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr AGNIESZKA PREŚ-PEREPECZO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami usług doradztwa finansowego dla biznesu oraz
doskonalenie warsztatu analiz finansowych wspierających decyzje finansowe w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z podstaw rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.
Student potrafi dokonać kalkulacji finansowych i jest przygotowany do analizowania procesów zachodzących w
przedsiębiorstwie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna obszary i zasady świadczenia usług doradztwa
finansowego dla biznesu.

K_W07
K_W081 EP3

zna narzędzia i mechanizmy wspierające podejmowanie
decyzji finansowych w przedsiębiorstwie K_W01

K_W032 EP4

umiejętności

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności K_U081 EP2

potrafi zidentyfikować potrzeby kapitałowe i majątkowe
biznesu i przeprowadzić rachunek kosztów i korzyści
wspierających podejmowanie decyzji w biznesie

K_U01
K_U102 EP5

potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do wparcia
procesów doradztwa finansowego dla biznesu.

K_U01
K_U03
K_U10

3 EP6

kompetencje społeczne

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K041 EP1

Potrafi respektować zasady etyki w doradztwie
finansowym dla biznesu

K_K03
K_K052 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: doradztwo finansowe dla biznesu

Forma zajęć: wykład

11. Dobre praktyki w prowadzeniu biznesu i jego uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 6

12. Dostępność źródeł i swoboda przepływu kapitału a forma prawna prowadzenia biznesu 6

1
3. Finansowanie firm we wczesnym stadium rozwoju. Aniołowie biznesu i fundusze ventrue capital,
private equity 6
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14. Fundusze unijne w finansowaniu biznesu 6

15. Krótkoterminowe i strategiczne decyzje inwestycyjne. Budowanie wartości biznesu 6

16. Budżetowanie operacyjne i monitoring 6

17. Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej 6

18. Zagrożenie bankructwem. Instrumenty finansowe i prawne wsparcia w sytuacji kryzysowej 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Jak zarejestrować działalności gospodarczą/firmę? Konieczność rozdzielanie finansów osobisty i
firmy 6

12. Instytucje usług doradztwa finansowego dla biznesu;  przegląd ofert dostępnych na rynku 6

2
3. Zasady, wymagana dokumentacja i warunki pozyskiwania kapitałów własnych i obcych źródeł
finansowania 6

14. Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej. Jak się do niej przygotować? 6

2
5. Zasady i warunki pozyskiwania dotacji unijnych na przykładzie wybranego programu wsparcia dla
biznesu 6

16. Internetowe serwisy finansowe i narzędzia wspierające analizę uwarunkowań zewnętrznych biznesu 6

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Przegląd internetowych serwisów finansowych wspierających decyzje finansowe i inwestycyjne w
firmie 6

22. Analiza korzyści i kosztów źródeł finansowania za pomocą arkusza kalkulacyjnego 6

23. Analiza zdolności kredytowej firmy za pomocą arkusza kalkulacyjnego 6

2
4. Plan rocznych wpływów i wydatków - przygotowanie i monitoring budżetu. Rozwiązywanie przykładów
za pomocą arkusza kalkulacyjnego 6

2
5. Krótkoterminowe i strategiczne decyzje inwestycyjne ? efektywność przedsięwzięć i monitoring
realizacji. Rozwiązywanie przykładów za pomocą arkusza kalkulacyjnego 6

Prezentacja multimedialna, Kalkulacje zadań sytuacyjnych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel, Studia
przypadków.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie:
Sprawdzianu: testu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów i zalecanej literatury.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
Kolokwium: zaliczenie pisemne na podstawie pytań otwarte obejmujące wiedzę z ćwiczeń i zalecanej literatury

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
Projektu zaliczeniowego - analiza kosztów i korzyści wspierającej wybraną decyzję finansową w przedsiębiorstw i
prezentacji wyników na forum grupy.

Ocenianie:
Podstawą zaliczenia wykładów i ćwiczeń jest uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania i odpowiednio 50%
prawidłowo rozwiązanych zadań. Podstawą zaliczenia laboratoriów jest poprawna realizacja projektu zaliczeniowego
z niewielką (max 50%) liczbą błędów rachunkowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu:
jest równa średniej ocen z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 doradztwo finansowe dla biznesu Nieobliczana

6 doradztwo finansowe dla biznesu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 doradztwo finansowe dla biznesu [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 doradztwo finansowe dla biznesu [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Dylewski M. (2016): Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy,, CeDeWu, Warszawa

Michalski G., Pluta W. (2013): Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, C.H. Beck , Warszawa

Panfil M. (2011): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studia przypadków, DIFIN, Warszawa

Literatura podstawowa

Brzozowska K. (2008): Business Angels na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa

Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Stawasz E. (2018): Kształtowanie konkurencyjności małej firmy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź

Sobańska-Helman K., Sieradzan P. (2013): Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2931_22N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 12 ZO

wykład 12 ZO

Razem 33 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami inwestowania pośredniego, tj. z wykorzystaniem
podmiotów rynkowych powołanych do tego celu a także z wykorzystaniem instrumentów inwestycji pośrednich.

Wymagania wstępne: Student ma podstawową wiedzę z zakresu finansów, rynków finansowych a także matematyki i statystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student ma wiedzę o rodzajach inwestycji pośrednich,
roli i zadaniach doradcy inwestycyjnego a także o
zarządzaniu portfelem aktywów.

K_W021 EP1

umiejętności

Student potrafi przedstawić  i odróżnić rodzaje inwestycji
oraz potrafi wskazać metody służące wspomaganiu tych
decyzji, uczestniczy aktywnie w pracy grupowej.

K_U02
K_U06
K_U09

1 EP2

Potrafi rozwiązać problem decyzyjny,  poszukiwać
informacji i dobrać odpowiednie metody przy
podejmowaniu decyzji.

K_U01
K_U03
K_U11

2 EP3

kompetencje społeczne
Student jest gotów do uwzględnienia wiedzy o
inwestycjach w rozwiązywaniu problemów poznawczych
z uwzględnieniem opinii ekspertów

K_K021 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami

Forma zajęć: wykład

11. Istota zarządzania indywidualnego, zbiorowego i usług asset management 5

12. Doradcy inwestycyjni i ich zadania 5

13. Regulacje prawne na rynku finansowym. 5

14. Rodzaje inwestycji, strategie inwestycyjne 5

15. Różnorodność inwestycji alternatywnych 5

26. Analiza fundamentalna jako podstawa inwestycji długoterminowych 5

17. Analiza techniczna jako podstawa inwestycji krótkoterminowych 5

1/3



28. Wykorzystanie analizy portfelowej w zarządzaniu aktywami 5

19. Instytucje zbiorowego inwestowania 5

110. Możliwości inwestycyjne rynku forex 5

011. Wykorzystanie psychologii i socjologii w skutecznym zarządzaniu portfelem 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zarządzanie portfelem aktywów - strategie 5

12. Wykorzystywanie rekomendacji w zarządzaniu aktywami 5

13. Zarządzanie aktywami - rynek ETF 5

24. Fundusze hedgingowe w zarządzaniu aktywami 5

25. Fundusze private equity/venture capital 5

26. Zarządzanie aktywami z wykorzystaniem inwestycji na rynku towarowym 5

Forma zajęć: laboratorium

21. Narzędzia analizy technicznej jako wsparcie decyzji inwestycyjnych 5

22. Wycena akcji ? analiza fundamentalna 5

13. Analiza wpływu otoczenia gospodarczego na giełdę 5

14. Analiza efektywności na ryku funduszy inwestycyjnych 5

25. Pułapki psychologiczne w inwestowaniu 5

26. Symulacja inwestycji na rynku finansowym 5

27. Fintech ? przykłady wykorzystania 5

Przedmiot prowadzony jest w trzech formach:
- wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych;
- ćwiczenia (rozwiązywanie zadań)
- laboratoria prowadzone z wykorzystaniem pakietów Excel i Gretl.

Metody kształcenia

Aspadarec W. (2019): Rynek funduszy hedgingowych, Difin, Warszawa

Dębski Wiesław (2012): Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa

Haugen R.A. (1996): Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń na podstawie kolokwium pisemnego. Zaliczenie laboratorium na podstawie projektu.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń,laboratoriów i
wykładów. Otrzymanie oceny niedostatecznej chociażby z jednej z trzech części nie pozwala uzyskać zaliczenia z
przedmiotu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń, laboratoriów i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami Arytmetyczna

5
doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami [laboratorium] zaliczenie z

oceną

5 doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami [wykład]
zaliczenie z
oceną

5
doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Majewski S. (2012): Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji. Ujęcie ilościowe, WNUS, Szczecin

Szeląg T. (2003): Hedging w teorii i praktyce, Wydawnictwo Przecinek, Wrocław

Tarczyńska-Łuniewska M. (2013): Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek, WNUS, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

33Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

ekonometria
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2856_62N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o metodach ekonometrycznych oraz ich zastosowaniu do badania
ilościowych prawidłowości w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów. Wskazanie możliwości i
przydatności modeli ekonometrycznych do opisu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce na różnym stopniu
agregacji.

Wymagania wstępne:

Student w zakresie:
- wiedzy (wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry, analizy matematycznej, statystyki
opisowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz podstaw makroekonomii,
mikroekonomii i finansów),
- umiejętności (potrafi zastosować metody z zakresu algebry i analizy matematycznej (w tym wykonywać działania na
macierzach, operacje w zakresie rachunku
różniczkowego), obliczać miary tendencji centralnej, zróżnicowania i współzależności, weryfikować
hipotezy, posługiwać się podstawowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel),
- kompetencji społecznych (potrafi samodzielnie korzystać z literatury i samodzielnie opracowywać
informacje na wskazany temat).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawy teoretyczne metod ekonometrycznych
oraz obszary ich zastosowań w badaniach
ekonomicznych

K_W01
K_W071 EP1

Zna specyfikę i budowę modelu ekonometrycznego oraz
etapy modelowania z wykorzystaniem modeli dynamiki
oraz
współzależności.

K_W012 EP2

Zna podstawy teoretyczne estymacji i weryfikacji modelu
ekonometrycznego oraz zagadnienia z zakresu funkcji
metod ilościowych.

K_W01
K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi zbudować model ekonometryczny dynamiki i
współzależności oraz dokonać interpretacji uzyskanych
wyników.

K_U10
K_U111 EP4

Potrafi w praktyce zastosować poznane metody
ekonometryczne do analiz diagnoz i prognoz zjawisk w
ekonomii

K_U01
K_U02
K_U10
K_U11

2 EP5

Potrafi pracować w grupie rozwiązując problemy
ekonomiczne z zastosowaniem metod
ekonometrycznych.

K_U06
K_U103 EP6

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności w procesie ustawicznego kształcenia K_U084 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: ekonometria

Forma zajęć: wykład

1
1. Definicja i przedmiot badań ekonometrii. Rodzaje prawidłowości statystycznych. Model
ekonometryczny. 5

12. Etapy modelowania ekonometrycznego 5

13. Estymacja parametrów strukturalnych modeli ekonometrycznych - KMNK. 5

14.  Weryfikacja modeli ekonometrycznych. Wybrane problemy budowy modeli ekonometrycznych 5

15.  Modele nieliniowe - budowa i zastosowania 5

16. Funkcje modeli ekonometrycznych 5

17. Podstawy prognozowania z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych 5

1
8. Wybrane zastosowania modeli ekonometrycznych: analiza kosztów, produkcji, popytu, modele
ekonometryczne na rynku kapitałowym 5

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Prawidłowości statystyczne. Struktura i funkcje modeli ekonometrycznych. Etapy budowy modelu
ekonometrycznego: cel zakres badania; dobór-wybór zmiennych do modelu; dobór postaci analitycznej
modelu.

5

22.  Estymacja parametrów strukturalnych liniowych modeli ekonometrycznych 5

23. Weryfikacja modeli ekonometrycznych 5

1
4.  Szacowanie modeli w warunkach występowania autokorelacji rzędu I.

5

15. Wykorzystanie modeli nieliniowych w badaniu zjawisk ekonomicznych. 5

16. Funkcje modeli ekonometrycznych - przykłady i obszary zastosowań. 5

17. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego 5

wykład prowadzony z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, w ramach wykładu wykorzystanie i wsparcie
rzeczywistymi danymi statystycznymi, case stude, laboratorium prowadzone z wykorzystaniem dostępnego
oprogramowania Excel i/lub Statistica, w ramach laboratorium wykorzystanie danych rzeczywistych oraz case studyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7PROJEKT

EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

laboratorium:
1. opracowanie projektu grupowego uwzględniającego nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne -
student jest zobligowany do wykonania projektu grupowego z zakresu tematycznego przedmiotu, przy czym
następuje samodzielnie sformułowanie problemu badawczego i doprowadzenie do jego rozwiązania; przygotowany
projekt (prezentacja) jest przedstawiany prowadzącemu, który dokonuje jego weryfikacji pod kątem poprawności.
Projekt jest obligatoryjną częścią składową laboratorium
 2. kolokwium - studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację umiejętności związanych z
rozwiązywaniem problemów ekonomicznych z zastosowaniem poznanych metod ekonometrycznych.  Studenci
podczas kolokwium mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych.
Ocena z laboratorium jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów.
Egzamin obejmuje pytania i zadania otwarte i zamknięte, odnoszące się do przykładów analitycznych, w których
student musi wykazać się znajomością założeń koniecznych w prowadzeniu analiz z wykorzystaniem poznanych
metod ekonometrycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu (OCP) jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu
pisemnego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 ekonometria Arytmetyczna

5 ekonometria [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Hozer J.    (1997): Ekonometria., Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin

Hozer J. atedra Ekonometrii i Statystyki US, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój (2007): Ekonometria stosowana w przykładach i
zadaniach., Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój.

Maddala G. S.  (2006): Ekonometria, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Dziechciarz J.    (2003): Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Wrocław

Guzik B., Jurek W.   (2003): Podstawowe metody ekonometrii. , Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań

Nowak E. (2007): Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

5 ekonometria [wykład] egzamin
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

etyka w biznesie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3327_68N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 8 ZO

wykład 8 ZO

Razem 16 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami etyki biznesu, działaniami i instrumentami służącymi podwyższaniu poziomu
etycznego interesariuszy

Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych norm i standardów etycznych oraz umiejętność dokonywania ocen etycznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna etyczne zasady  i  uwarunkowania działalności
instytucji sektora prywatnego i publicznego K_W061 EP1

ma wiedzę o relacjach etycznych między uczestnikami
życia gospodarczego

K_W05
K_W062 EP2

umiejętności

potrafi przygotowywać wystąpienia o odpowiedzialności
(moralnej, społecznej, zawodowej) i uczestniczyć w
dyskusjach na tematy etyczne z zakresu finansów i
rachunkowości

K_U071 EP3

potrafi współpracować z grupą  w różnych rolach przy
rozwiazywaniu problemów etycznych K_U062 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do podejmowania działań na rzecz
odpowiedzialności społecznej K_K031 EP5

jest gotów do respektowania zasad
etyki/odpowiedzialności w zawodach związanych
z finansami i rachunkowości

K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: etyka w biznesie

Forma zajęć: wykład

21. Etyka, etyka biznesu a etyka odpowiedzialności 6

12. Etyka a gra rynkowa 6

13. Etyka w świecie reklamy, promocji i praw konsumentów do reklamacji 6

14. Etyka w pracy 6

2
5. Etyka biznesu w bankowości (odpowiedzialność powiernicza banków,  odpowiedzialność ekologiczna
i inne obowiązki ).
Etyczne problemy rynku kapitałowego (zasady postpowania, etyczne inwestowanie)

6

16. Instytucjonalizacja etyki w biznesie 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Dylematy etyczne menadżera  - studium przypadku 6

1
2. Tajemnice prawnie chronione w działalności gospodarczej

6

43. Etyczne traktowanie pracowników 6

2
4. Etyka zawodu księgowego i bankowca. Raportowanie społeczne jako wyraz przejrzystego (etycznego)
zarządzania przedsiębiorstwem  (raportowanie niefinansowe i zintegrowana, analiza raportów) 6

Prezentacja ppt, Metoda problemowa, Metoda przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Blanchard K., Peale N.V. (2017): Etyka biznesu, Studio Emka

Buglewicz K. (2017): Społeczna odpowiedzialność biznesu, PWE, Warszawa

Gasparski W. (2018): Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN,  Warszawa

Klimek J. (2014): Etyka biznesu,  Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Dziawgo L. (2010):  Zielony rynek finansowy,  PWE, Warszawa

Kryk B. (2016): Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce, „Humanizacja Pracy” 2016, nr 1(283) (s. 87-100),
„Humanizacja Pracy” nr 1(283) (s. 87-100), Łódź

Kryk B. (2014): Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, „Nauki o finansach”,  nr 1(18), (s. 66-74)., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, nr 1(18),
(s. 66-74)., Wrocław

Raporty CSR, czasopisma tematyczne, uregulowania prawne

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń: na podstawie projektu
zaliczenie wykładu: kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest średnia arytmetyczną wykładu (50%) i ćwiczeń (50%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 etyka w biznesie Arytmetyczna

6 etyka w biznesie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 etyka w biznesie [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

ewidencje podatkowe przedsiębiorstw
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_47N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
laboratorium 16 ZO

wykład 9 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD KOCHAŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ewidencji podatkowych przedsiębiorstw nie
prowadzących ksiąg rachunkowych.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa gospodarczego oraz form prowadzenia działalności gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozróżnia oraz charakteryzuje ewidencje
podatkowe przedsiębiorstw. K_W031 EP1

Student zna sposób oraz warunki prowadzenia ewidencji
podatkowych na potrzeby rozliczenia podatku
dochodowego.

K_W042 EP2

umiejętności

Student potrafi prowadzić ewidencje podatkowe zgodnie
z prawem podatkowym. K_U031 EP3

Student potrafi naliczać obciążenia podatkowe na
podstawie informacji pochodzących z ewidencji
podatkowych.

K_U012 EP4

kompetencje społeczne
Student wykazuje kreatywność oraz odpowiedzialność za
informacje generowane przez ewidencje podatkowe. K_K01

K_K041 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ewidencje podatkowe przedsiębiorstw

Forma zajęć: wykład

21. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewidencji podatkowych oraz determinanty ich wyboru 3

12. Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorców w CEIDG 3

13. Podatkowa księga przychodów i rozchodów a księgi rachunkowe 3

24. Istota i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 3

15. Istota i zasady prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 3

16. Istota i zasady prowadzenia karty podatkowej 3

17. Analiza porównawcza ewidencji podatkowych 3

Forma zajęć: laboratorium

1/3



11. Uwarunkowania prowadzenia ewidencji podatkowych z użyciem systemów informatycznych 3

22. Konfiguracja programu komputerowego oraz wprowadzanie i aktualizowanie danych 3

1
3. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w programie
komputerowym 3

14. Eksploatacja pojazdów w programie komputerowym 3

15. Prowadzenie dokumentacji księgowej w programie komputerowym 3

3
6. Ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i rejestrach VAT przy wykorzystaniu
programu komputerowego 3

17. Spis z natury w programie komputerowym 3

18. Rozliczanie kosztów podróży służbowych w programie komputerowym 3

1
9. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie
ewidencji podatkowych w programie komputerowym 3

2
10. Ewidencja sprzedaży oraz w rejestrach VAT w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
w programie komputerowym 3

1
11. Ustalanie podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji podatkowych w ramach ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych w programie komputerowym 3

112. Karta podatkowa w programie komputerowym 3

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, case study, praca w grupach.Metody kształcenia

Piotr Szczypa (red.)  (2018): Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji (wyd. IV zmienione) ,
CeDeWu

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
rozchodów

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia laboratorium jest sprawdzian typu case study.
Podstawą zaliczenia wykładów jest kolokwium w formie testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z kolokwium i
sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ewidencje podatkowe przedsiębiorstw Arytmetyczna

3 ewidencje podatkowe przedsiębiorstw [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 ewidencje podatkowe przedsiębiorstw [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

finanse osobiste
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3333_41N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA ŚWIECKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Analiza głównych zagadnień z zakresu finansów osobistych. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć praktycznej
wiedzy w zarządzaniu pieniądzem w gospodarstwie domowym.

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z finansów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna procesy zachodzące w finansach osobistych K_W021 EP1

zna podstawowe narzędzia pozyskiwania i analizy
informacji z zakresu finansów osobistych K_W032 EP2

umiejętności

potrafi identyfikować, klasyfikować i objaśniać wpływ
zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i
dochodową gospodarstw domowych

K_U011 EP3

potrafi stosować narzędzia informatyczne do
rozwiązywania zadań związanych z finansami osobistymi K_U032 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do uwzględniania wiedzy z zakresu finansów
osobistych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych, w razie potrzeby korzystając z opinii
ekspertów

K_K02
K_K041 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse osobiste

Forma zajęć: wykład

11. Finanse osobiste w naukach ekonomicznych 2

12. Decyzje finansowe gospodarstw domowych 2

13. Zasobność i kondycja finansowa gospodarstw domowych 2

14. Operacyjne i strategiczne zarządzanie finansami osobistymi 2

15. Nadmierne zadłużenie, niewypłacalność oraz upadłość konsumencka 2

16. Inwestowanie gospodarstw domowych 2

17. Sukcesja majątku i planowanie spadkowe 2
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18. Bezpieczeństwo finansowe konsumentów 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Determinanty i prawidłowości zachowań finansowych gospodarstw domowych 2

22. Narzędzia finansów osobistych 2

23. Analiza kondycji finansowej gospodarstw domowych 2

14. Zarządzanie płynnością w gospodarstwie domowym 2

15. Finansowanie konsumpcji w gospodarstwie domowym 2

16. Zarządzanie ryzykiem ? plan zabezpieczenia majątku gospodarstwa domowego 2

17. Międzypokoleniowy transfer majątku 2

Wykład, dyskusja, praca w grupach, case studyMetody kształcenia

Garman T., Forgue R.,  : Personal Finance, Cengage Learning ,  2018

Kapoor J., Dlabay L., Huges R.,  Hart M (2017): Personal Finance, 12th Edition,  The McGraw Hill Education, New York

Madura J, (2017): Personal Finance, Pearson Press , New York

Świecka B. (red.),  (2014): Współczesne problemy finansów osobistych, Cedewu, Warszawa

Literatura podstawowa

Świecka B. (2009): Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

11Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

- zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego
- zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

- ocena przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 finanse osobiste Arytmetyczna

2 finanse osobiste [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 finanse osobiste [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

finanse przedsiębiorstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_38N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA IWIN-GARZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów mechanizmów funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa, źródeł
finansowania działalności przedsiębiorstwa, pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa
podatkowego, oddziałujących na finanse w przedsiębiorstwie

Wymagania wstępne:
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między finansami,
sferą realną gospodarki a otoczeniem makroekonomicznym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady formułowania problemów badawczych i
metodykę ich rozwiązywania z wykorzystaniem
najważniejszych teorii ekonomicznych, w tym z zakresu
finansów przedsiębiorstwa

K_W011 EP1

zna ekonomiczno-prawne uregulowania dotyczące
funkcjonowania podmiotów prywatnych, ze szczególnym
uwzględnieniem systemu podatkowego

K_W042 EP2

zna zasady tworzenia i działalności podmiotów
gospodarczych z uwzględnieniem otoczenia rynkowego
oraz aspektów podatkowych

K_W083 EP3

umiejętności

potrafi identyfikować, klasyfikować i objaśniać wpływ
zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i
dochodową przedsiębiorstw

K_U011 EP4

potrafi wyjaśnić współzależności między zjawiskami
finansowymi a sferą realną gospodarki K_U022 EP5

potrafi samodzielnie aktualizować wiedzę i doskonalić
umiejętności z uwzględnieniem zmian w gospodarce i
systemie podatkowym

K_U083 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny dostępnych źródeł z
zakresu finansów  przedsiębiorstwa K_K011 EP7

jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy, szczególnie uwzględnienia systemu
podatkowego w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa K_K042 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład
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11. Istota finansów przedsiębiorstw. 2

12. Teoria trzech soczewek. 2

13. Kapitał w przedsiębiorstwie - definiowanie, struktura. 2

14. Systematyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa. 2

25. Optymalna struktura kapitału, teorie struktury kapitału, wartość przedsiębiorstwa. 2

16. Amortyzacja i kapitał amortyzacyjny. 2

17. Kapitał pracujący. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Czas i ryzyko w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa. 2

12. Formuły wartości pieniądza w czasie. 2

23. Charakterystyka wybranych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. 2

14. Szacowanie kosztu kapitału. 2

15. Istota dźwigni w finansach przedsiębiorstwa. 2

16. Amortyzacja a wartość przepływów finansowych; analiza przepisów podatkowych. 2

Forma zajęć: laboratorium

21. Wykorzystanie formuł wartości pieniądza w czasie w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa. 2

12. Wycena i ustalanie podstawowych charakterystyk obligacji. 2

1
3. Wycena akcji za pomocą modelu zerowego wzrostu, modelu Gordona, modeli wielofazowych,
alternatywnych metod. 2

2
4. Rozwiązywanie zadań z zakresu kosztu kapitału, wersyfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych,
średniego. 2

15. Wykorzystanie dźwigni - studia przypadku. 2

16. Optymalizacja decyzji w zakresie wyboru metody amortyzacji podatkowej środków trwałych. 2

17. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 2

Prezentacje multimedialne powiązane z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów przedsiębiorstwa,
rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych,
wykorzystanie metody przypadków i formuł wartości pieniądza w czasie.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP5,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń- zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium pisemnego, które polega na rozwiązaniu
zadań. Kolokwium pozwalaja na ocenę celów nauczania w zakresie wiedzy dotyczącej rozwiązań prawno-
podatkowych, znajomości metod wyceny instrumentów finansowych, znajomości mechanizmu dźwigni finansowej,
znajomości teorii struktury kapitału. W zakresie umiejętności kolokwium sprawdza: umiejętność posługiwania się
koncepcją zmiennej wartości pieniądza w czasie, umiejętności wyznaczania przepływów pieniężnych, umiejętności
oceny skutków finansowych przyjętych rozwiązań prawno-podatkowych.

Zaliczenie laboratoriów- zaliczenie laboratoriów następuje na podstawie kolokwium, które polega na rozwiązaniu
zadań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Egzamin pisemny w formie testu- sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) zawierające także zagadnienia dotyczące rozwiązań
podatkowych oraz jedno pytanie otwarte. Egzamin pozwala na ocenę wiedzy z zakresu teorii i elementów praktyki
funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem rozwiązań prawno-podatkowych, umiejętności
wykorzystania teorii finansów przedsiębiorstwa w praktyce oraz adaptacji do prawa podatkowego i ryzyka;
kompetencji: rozumienia konieczności ustawicznego uczenia się.
Ocenianie:
- Student otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska 50%-70% maksymalnej liczby punktów. Ocenę
dostateczną z egzaminu, gdy uzyska 60%-75% maksymalnej liczby punktów,
- Student otrzymuje ocenę dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 70%-90% maksymalnej liczby punktów. Ocenę dobrą z
egzaminu,  gdy uzyska 75% -90% maksymalnej liczby punktów,
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Iwin-Garzyńska J. (2014): Finanse przedsiębiorstwa- synteza teorii i wartości, Economicus

Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A (2010): Finanse przedsiębiorstw, przykłady, zadania, testy, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura podstawowa

Bringham E., Houston J. (2005): Podstawy zarządzania finansami, PWE

Duliniec A. (2011): Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE

Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A (2009): Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE

S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffe, B. Jordan (2015): Corporete Finance, McGraw-Hill Education

Szczepański J., Szyszko L. (2007): Finanse przedsiębiorstw, PWE

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

35Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 90%-100% maksymalnej liczby punktów. Ocenę
bardzo dobrą z egzaminu, gdy uzyska 90%-100% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń (waga 0,2), oceny z laboratoriów (0,2) oraz oceny z
egzaminu (waga 0,6). Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej formy zajęć (ćwiczeń, laboratoriów,
wykładu).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 finanse przedsiębiorstwa Ważona

2 finanse przedsiębiorstwa [wykład] egzamin 0,60

2 finanse przedsiębiorstwa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,20

2 finanse przedsiębiorstwa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,20

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

finanse publiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_49N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  TERESA LUBIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zrozumienie procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.

Wymagania wstępne:

Student posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, prawa i
makroekonomii.
Student posiada umiejętność analizowania konsekwencji wykorzystania określonych instrumentów finansowych.
Student potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w Internecie oraz w prasie fachowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Opisuje podstawowe procesy finansów publicznych. K_W011 EP1

Wyjaśnia rolę budżetu państwa jako centralnej instytucji
SFP. K_W032 EP2

Opisuje metody planowania budżetowego. K_W063 EP3

umiejętności

Analizuje ustawę budżetową i opinie ekspertów. K_U011 EP4

Interpretuje zjawiska makroekonomiczne wpływające na
dochody publiczne.

K_U01
K_U022 EP5

Interpretuje czynniki wpływające na planowanie
wydatków budżetu państwa. K_U103 EP6

Pracuje w grupie, przyjmując różne role osób biorących
udział w debacie budżetowej. K_U064 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse publiczne

Forma zajęć: wykład

21. Klasyfikacja zadań publicznych. Instytucje SFP. Procesy finansów publicznych. 3

2
2. Ustawa o finansach publicznych jako konstytucja dla finansów publicznych. Wybór artykułów ustawy
o finansach publicznych. Składowe ustawy budżetowej oraz jej uzasadnienia. 3

2
3. Budżet państwa jako najważniejszy plan finansowy państwa (struktura oraz cechy zarządczo-
finansowe). Budżet środków europejskich. Klasyfikacja budżetowa. 3

14. Założenia do projektu - plan wydatków części budżetowej. Analiza wybranej części budżetowej. 3

1
5. Podstawy planowania budżetowego. Wybrane zasady budżetowe. Potrzeby pożyczkowe budżetu
państwa. 3

Forma zajęć: ćwiczenia
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3
1. Procedury planowania i wykonania budżetu państwa - dochody budżetowe, w tym dochody
podatkowe. 3

32. Procedury planowania i wykonania budżetu państwa - wydatki budżetowe. 3

13. Procedury planowania i wykonania budżetu państwa - deficyt budżetowy. 3

24. Dyskusja panelowa nt. rocznych i wieloletnich planów finansowych wybranych dysponentów. 3

Prezentacja multimedialna, komentowanie aktualnych zjawisk w sferze finansów, case-study.Metody kształcenia

Lubińska T. (2013): Finanse publiczne, Economicus

Owsiak S. (2013): Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN

Strąk T. (2007): Klasyfikacja budżetowa w Polsce w "Budżet zadaniowy w Polsce", Difin

Literatura podstawowa

Alińska A., Woźniak B. (2015): Współczesne finanse publiczne, Difin

Analizy wykonania budżetu państwa sporządzane przez Najwyższą Izbę Kontroli

Stenogramy z posiedzeń sejmowej i senackiej Komisji Finansów Publicznych oraz z posiedzeń sejmu i senatu, poświęconych
debatom budżetowym

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

22Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:
Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, który weryfikuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, a także na podstawie przygotowania i
przedstawienia projektu dotyczącego analizy wybranej części budżetu państwa, które testują
osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. Ocena z
zaliczenia ćwiczeń jest średnią ważoną oceny z kolokwium (waga 60%) i oceny z projektu (waga
40%). Ocena z projektu uwzględnia ocenę przygotowanej analizy oraz ocenę z obserwacji
(umiejętność przedstawienia analizy i dyskusji nad nią). Niezbędne jest otrzymanie pozytywnej
oceny z każdej form zaliczenia (kolokwium i projekt).

Zaliczenie wykładów na podstawie:
Studenci oceniani są na podstawie egzaminu pisemnego w formie pytań otwartych z treści
wykładowych polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania weryfikujące osiągnięcie
efektów kształcenia w zakresie wiedzy.

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi omówić procesy w finansach publicznych, rolę
instytucji budżetowych oraz zinterpretować podstawowe czynniki decydujące o kształcie budżetu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną z oceny z egzaminu (waga 60%) i oceny z zaliczenia
(waga 40%). Niezbędne jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 finanse publiczne Ważona

3 finanse publiczne [wykład] egzamin 0,60

3 finanse publiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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17Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

finanse samorządowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_60N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  BEATA FILIPIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami finansów
samorządu terytorialnego ich miejsca w publicznym systemie finansowym

Wymagania wstępne:
Umiejętność postrzegania i analizy zjawisk finansowych.
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, podstaw finansów i finansów publicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Przedstawia zasady gospodarki finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, w tym narzędzia i sposoby
prowadzenia polityki dochodowej, wydatkowej,
inwestycyjnej i zadłużenia

K_W01
K_W041 EP1

student ma wiedzę na temat głównych procesów
występujących w sektorze finansów samorządowych

K_W02
K_W072 EP2

student zna podstawowe uwarunkowania działalności
sektora samorządowego, obowiązujące zasady etyki i
dyscypliny finansów publicznych (integrity) K_W063 EP3

umiejętności

Analizuje powiązanie stanu finansów jednostek
samorządu terytorialnego z gospodarką i
uwarunkowaniami społecznopolitycznymi.

K_U02
K_U041 EP4

Wyjaśnia przyczyny zmian w sytuacji finansowej
jednostek samorządu terytorialnego.

K_U01
K_U102 EP5

Określa szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem
i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Przejawia gotowość do prowadzenia dyskusji
problemowej - potrafi zachować otwartość na poglądy
pozostałych uczestników dyskusji oraz sam zabiera głos
w dyskusji

K_K01
K_K051 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse samorządowe

Forma zajęć: wykład

3

1. Teorie wyboru publicznego a realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego (JST). Wybrane teorie i podejścia mające wpływ na kształt finansów samorządowych:
nowe zarządzanie publiczne, public government, partycypacja społeczna, federalizm fiskalny,
społeczna odpowiedzialność.

4
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12. Budżet JST. 4

23. Kluczowe instrumenty gospodarowania finansami samorządowymi 4

24. Strategiczne i operacyjne decyzje finansowe, problem ryzyka, efektywność 4

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Zadania publiczne bieżące i inwestycyjne. Źródła i sposoby finansowania zadań publicznych JST.
Dochody i wydatki budżetowe 4

22. Deficyt i dług publiczny, skutki i sposoby jego niwelowania. 4

23. Płynność finansowa, zdolność do wywiązywania się z zobowiązań, metody pomiaru, instrumenty 4

1
4. Nadwyżka operacyjna, sposoby jej ustalania, a instrumenty zarządzania okresowo wolnymi 2
środkami finansowymi. 4

Prezentacja multimedialna, analiza case-study, praca w grupach, dyskusja otwarta.Metody kształcenia

Beata Zofia Filipiak (2011): Finanse samorządowe, Difin, Warszawa

Marzanna Poniatowicz (2018): Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialneg, Cedewu,
Warszawa

Literatura podstawowa

Paweł Swianiewicz (2011): Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium,, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium
Egzamin: test, 3-5 pytań otwartych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

70-80% - dostateczny +
80-90% - dobry
90 - 95% - dobry +
95-100% - bardzo dobry.
Uzyskanie oceny bdb wymaga aktywności na zajęciach

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 finanse samorządowe Arytmetyczna

4 finanse samorządowe [wykład] egzamin

4 finanse samorządowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

finanse sektora MSP
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3335_11N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA BROJAKOWSKA-TRZĄSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Specyficzne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw sprawiają, że zakres instrumentów
finansowania oraz ich wykorzystanie jest inne, niż w dużych przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę z
podstaw finansów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna i definiuje sektor małych i średnich
przedsiębiorstw (według kryteriów ilościowych i
jakościowych)

K_W04
K_W06
K_W08

1 EP1

student identyfikuje rodzaje ryzyka w działalności mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw K_W062 EP2

student identyfikuje instrumenty finansowania
działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw K_W03

K_W083 EP3

umiejętności

student potrafi wskazać finansowanie dla małych i
średnich przedsiębiorstw

K_U01
K_U101 EP4

student potrafi weryfikować skuteczność instrumentów
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw K_U01

K_U102 EP5

kompetencje społeczne

student jest gotów zaproponować finansowanie dla
małego lub średniego przedsiębiorstwa w zależności od
specyfiki działania

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP6

student jest świadomy znaczenia strategii finansowych w
działalności małych i średnich przedsiębiorstw

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finanse sektora MSP

Forma zajęć: wykład

21. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3

12. Kapitały własne w finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 3

3
3. Źródła długoterminowego i krótkoterminowego finansowania działalności małych i średnich
przedsiębiorstw 3

24. Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 3
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3

22. Dostępność źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 3

23. Źródła i instrumenty finansowania własnego i obcego  MSP 3

24. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 3

2
5. Znaczenie procesu umiędzynarodowienia dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Finansowanie zinternacjonalizowanej działalności przedsiębiorstw sektora MŚP 3

Praca w grupach, Analiza tekstów z dyskusją,, Opracowanie projektu, Prezentacja mulitmedialna,Metody kształcenia

Bielawska A., Brojakowska-Trząska M. (2018): Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe,
edu-Libri, Kraków-Legionowo

Drewniak R., Goździewska-Nowicka A., Posadzińska I., Voss G. (2018): Uwarunkowania działalności małych i średnich
przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet, CeDeWu, Warszawa

Kordela D., Pawłowski M. (2018): Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe deyzje finansowe., edu-Libri,
Kraków-Legionowo

Lisowska R., Ropęga J. (2018): Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź

Pluta W. (red.) (2004):  Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE,  Warszawa

Skowronek – Mielczarek A. (2007):  Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania,  C.H.Beck, Warszawa

Zadora H. (red.) (2009): Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H.Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Brojakowska-Trząska M. (2018): Finansowanie zewnętrzne w działalności mirko i małych przedsiębiorstw [w]: Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 533, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WrocławLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczenia pisemnego
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium oraz projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 finanse sektora MSP Arytmetyczna

3 finanse sektora MSP [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 finanse sektora MSP [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

geografia ekonomiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3350_44N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 8 ZO

wykład 8 ZO

Razem 16 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF MAŁACHOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przekazanie  studentom wiedzy z  geografii  gospodarczej w  oparciu  o  środowisko geograficzne  jako podstawę
działalności człowieka.

Wymagania wstępne:
Znajomość geografii w zakresie programu szkoły średniej.
Umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Identyfikuje  przebieg  i  uwarunkowania  zjawisk
przestrzennych wykorzystując  elementarne podstawy
teoretyczne z zakresu geografii gospodarczej.

K_W01
K_W071 EP1

Opisuje struktury społeczno-gospodarcze w ujęciu
przestrzennym K_W022 EP2

umiejętności

Potrafi rozpoznać przyczyny problemów społeczno-
ekonomicznych  na świecie

K_U02
K_U081 EP3

Analizuje  wpływ  elementów  środowiska  na  poziom
rozwoju gospodarczego wybranych państw świata K_U012 EP4

kompetencje społeczne
Chętnie podejmuje się dyskusji związanej z problemami
społeczno-ekonomicznymi świata oraz wykorzystaniem
elementów środowiska

K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geografia ekonomiczna

Forma zajęć: wykład

11. Geografia gospodarcza jako nauka 2

12. Problemy demograficzne świata 2

13. Wyżywienie ludności świata 2

14. Migracje ludności 2

15. System osadnictwa i jego struktura. 2

16. Urbanizacja na świecie. 2

17. Teorie lokalizacji w geografii ekonomicznej. 2
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18. Regiony ekonomiczne 2

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Polityka demograficzna 2

12. Możliwości likwidacji głodu i niedożywienia na świecie 2

13. Przykłady migracji ekonomicznych i przymusowych na świecie 2

24. Rozwój gospodarczy i jego mierniki. 2

15. Zasoby geograficzne na świecie 2

16. Polityczna mapa świata i jej zmiany 2

17. Struktura przestrzenna gospodarki światowej. 2

praca w grupach, prezentacja multimedialna, Wykład audytoryjnyMetody kształcenia

Dziedziul B.  (1994): Geografia społeczno-ekonomiczna. , PTE, Szczecin

Kuciński K. (2004): Geografia ekonomiczna. , SGH, Warszawa
Literatura podstawowa

Domański R.  (2005): Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. , PWN, Warszawa

Wrona J. (red.) (2006): Podstawy geografii ekonomicznej. , PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

9Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

21Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie sprawdzianu pisemnego (test z pytaniami otwartymi).
Zaliczenie obejmuje znajomość treści programowych oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie  ćwiczeń następuje  na  podstawie  wyników  uzyskanych  z  kolokwium  oraz  uwzględnia aktywności
studenta na ćwiczeniach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia i z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 geografia ekonomiczna Arytmetyczna

2 geografia ekonomiczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 geografia ekonomiczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

informacja naukowa
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3064_35N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr TOMASZ ZAJĄCZKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 informacja naukowa Nieobliczana

1 informacja naukowa [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

International Accouting
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 ćwiczenia 8 ZO

Razem 8 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ADAM LULEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Acquainting students with basic issues and terms concerning international accounting and accounting in english.

Wymagania wstępne: Knowing the basics of financial accounting.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the basic terms of accounting K_W011 EP1

Student identifies and describes needful information
sources for accounting purposes K_W022 EP2

umiejętności

Student knows in practice how to make use of
appropriate methods and techniques of accounting

K_U03
K_U051 EP3

Student can find a simple conclusion and describe them
in adequate analytic form K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student  is ready to work either independently or in
group preserving criticism in showing opinions K_K011 EP5

Student is ready to solve practical problems using the
knowledge of accounting K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: International Accouting

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Basic of accountancy ? introduction, terms, rules, principles 5

22. Balance Sheet, assets and liabilities 5

23. Accounts and business operations 5

14. Costs and revenues 5

25. Reporting 5

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussion, solving tasks, case studies,
working in groupsMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Bailey, Georgette T. (2000): Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości,
Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

8Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

The condition of passing practical lectures is to prepare and present a presentation

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the lectures is the grade obtained from the presentation

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 International Accouting Nieobliczana

5 International Accouting [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2643_56N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 30 ZO

44 lektorat 15 ZO

3 45 lektorat 15 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr MAGDALENA CYPRYJAŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Potrafi wykorzystać język obcy na poziomie B2 w
kontaktach biznesowych. K_W011 EP11

umiejętności

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego. K_U051 EP4

Czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą.

K_U052 EP5

Porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U05
K_U073 EP6

Kreatywnie współpracuje w grupie K_U064 EP10

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning). K_K021 EP8

Uzupełnia i doskonali wiedzę i zdobyte umiejętności. K_K02
K_K032 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

24
1. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 3

62. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 3
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12
3. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 4

34. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4

12
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2. 5

36. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 5

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

wg wyboru lektora :Literatura podstawowa

wg wyboru lektora :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

15Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

50Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

50Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6,EP9KOLOKWIUM

EP4,EP8SPRAWDZIAN

EP5,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP5,EP
6,EP9PROJEKT

EP10,EP11,EP4,EP
6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia według planu studiów: zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji.
Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności.
Ocenę z ostatniego semestru stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu - ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2646_57N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 30 ZO

44 lektorat 15 ZO

3 45 lektorat 15 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Potrafi wykorzystać język obcy na poziomie B2 w
kontaktach biznesowych. K_W011 EP11

umiejętności

Posługuje się słownictwem dotyczącym mediów,
podróży, sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych.

K_U051 EP1

Posługuje się zagadnieniami gramatycznymi  takimi jak:
tryb łączący, mowa zależna i zgodność czasów, strona
bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę. Umie
tworzyć przysłówki.

K_U052 EP2

Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli  dotyczą języka standardowego.

K_U05
K_U073 EP4

Czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny  tekst
pisany prozą.

K_U054 EP5

Porozumiewa  się swobodnie z rozmówcą
francuskojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U055 EP6

Potrafi redagować  teksty  na różne tematy, napisać
raport lub esej, w którym zajmuje własne stanowisko na
dany problem.

K_U05
K_U086 EP7

kompetencje społeczne
Ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life-Long-Learning) K_K021 EP10
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

151. Zintegrowane Sprawności Językowe 3

102. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 3

53. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 3

84. Zintegrowane Sprawności Językowe 4

65. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 4

16. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 4

87. Zintegrowane Sprawności Językowe 5

68. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 5

19. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 5

1. konwersacje
2. symulacja scenek z życia codziennego
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
4. oglądnie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat (2006): Edito B2+, DidierLiteratura podstawowa

Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill : DELF B2 : 200 activités, CLE International

Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot : Grammaire progressive du français : niveau avancé, CLE International

Leroy-Miquel Claire : Vocabulaire progressif du français : niveau avancé, CLE International

Strony internetowe przydatne w realizacji powyższego programu podane przez  prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP5,EP6PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia według planu studiów: zaliczenie na ocenę
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub
prezentacji
nie studiów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według wskazania w pla

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język francuski Ważona

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

130Przygotowanie się do zajęć

62Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

26Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2643_54N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 30 ZO

44 lektorat 15 ZO

3 45 lektorat 15 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2

Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Potrafi wykorzystać język obcy na poziomie B2 w
kontaktach biznesowych. K_W011 EP1

umiejętności

Potrafi wyrażać opinie i argumentować swoje
stanowiskow j. obcym. K_U051 EP2

Kreatywnie współpracuje w grupie K_U05
K_U062 EP4

kompetencje społeczne Rozumie potrzebę nieustannego kształcenia się.
K_K01
K_K02
K_K03

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

101. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 3

102. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 3

103. Zintegrowane Sprawności Językowe 3

54. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 4

55.  Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 4

56. Zintegrowane Sprawności Językowe 4

57. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 5

58. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 5
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59. Zintegrowane Sprawności Językowe 5

1.konwersacje2.symulacja scenek z życia codziennego3.słuchanie dialogów, tekstów iwiadomości4.oglądnie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego)5.czytanie, analiza  i tłumaczenie tekstów6.ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne)7.pisanie krótkich tekstów(maile, listy)8.prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnieńMetody kształcenia

Literatura podstawowa

wg wyboru Lektora :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

40Udział w egzaminie/zaliczeniu

80Przygotowanie się do zajęć

70Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia lektoratu: Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta: obecność, aktywność, przygotowany
projekt oraz kolokwium. Pytania z zakresu wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas zajęć - zaliczenie na ocenę
dostateczna wymaga uzyskania 60%możliwych punktów.
Ocenianie:Student otrzymuje ocenę dostateczna - gdy uzyskał sprawności językowe na poziomie B1 poprzez
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki hiszpańskiej i słownictwa, co sprawdza osiągnięte
efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas uczestnictwa w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ostateczna z przedmiotu obliczana jest jako ocena uzyskana z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Ważona

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2644_55N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 30 ZO

44 lektorat 15 ZO

3 45 lektorat 15 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr JOANNA ŚWIĄTKOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Opanowanie 4 sprawności językowych na poziomie B2 z zakresu:
1. mówienia
2. czytania
3. słuchania
4. pisania

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowany jako poziom B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Student rozpoznaje odpowiedni rejestr językowy w
wypowiedziach ustnych i pisemnych. K_U051 EP1

Identyfikuje i definiuje poznane struktury gramatyczno -
leksykalne K_U052 EP2

Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i odtwarzać
je w różnych wzorcach sytuacyjnych K_U053 EP3

Potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji, określać
upodobania i zainteresowania, co stanowi bazę do
ćwiczeń konwersacyjnych

K_U05
K_U074 EP4

Potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w sposób
jasny i zrozumiały K_U055 EP5

Potrafi stworzyć spójny i logiczny tekst na dany temat w
postaci listu formalnego, nieformalnego, recenzji K_U056 EP6

Kreatywnie współpracuje w grupie K_U067 EP8

kompetencje społeczne
Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i
doskonaleniu kompetencji językowych

K_K03
K_K041 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

151. Zintegrowane Sprawności Językowe 3
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102. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 3

53. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 3

94. Zintegrowane Sprawności Językowe 4

35. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 4

36. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 4

97. Zintegrowane Sprawności Językowe 5

38. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne 5

39. Ewaluacja w zakresie przerobionego materiału gramatyczno-leksykalnego 5

- konwersacje
- symulacja scenek z życia codziennego
- słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
- oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego)
- czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
- ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne)
- pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
- prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

(2017): Panorama B1 Kursbuch, Übungsbuch, Cornelsen Verlag, BerlinLiteratura podstawowa

Jin Friederike, Voß Ute (2017): Grammatik aktiv B2-C1, Cornelsen Schulverlage, BerlinLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

80Przygotowanie się do zajęć

60Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

40Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3,EP4,EP7,E
P8PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma: Zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena semestralna stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z kolokwiów, prac pisemnych i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2643_53N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
43 lektorat 30 ZO

44 lektorat 15 ZO

3 45 lektorat 15 ZO

Razem 60 12

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
wykształcenie u studentów sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka obcego oraz poszerzenie
słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach życia codziennego a także interesującej ich problematyki
fachowej

Wymagania wstępne:
w każdym kolejnym semestrze kursu, zaliczony każdy poprzedni semestr kursu; nawyki niezbędne do opanowania
języka obcego, umiejętność reprodukowania dźwięków, analizowania i systematyzowania wiedzy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska
naturalnego, nauki, pracy i problemów społecznych

K_W03
K_W051 EP1

umiejętności

czyta artykuły dotyczące problematyki współczesnego
świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie; rozumie współczesny tekst
pisany prozą

K_U05
K_U081 EP2

kompetencje społeczne
ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem;
doskonali i uzupełnia wiedzę i zdobyte umiejętności

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

101. ćwiczenia fonetyczne, intonacyjne 3

202. zakres leksyki ekonomicznej w ćwiczeniach w słuchaniu, czytaniu, mówieniu i pisaniu 3

53. zagadnienia fonetyczne i intonacyjne 4

104. leksyka ekonomiczna na rosyjskich stronach Internetowych 4

55. wykorzystanie zasad gramatycznych i ortograficznych w tworzeniu własnych wypowiedzi 5

106. prezentacja wybranych zagadnień ekonomicznych 5
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zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, odnoszące się do
słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku do języka obcego oraz dodatkowych materiałów
tekstowych; zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów
nauczania; podstawy pisowni i wymowy, tworzenie wypowiedzi na różne tematy

Metody kształcenia

L. Fast, M. Zwolińska (2002): Biznesmeni mówią po rosyjsku, Poltext, WarszawaLiteratura podstawowa

rosyjskie strony Internetowe  :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

12Udział w egzaminie/zaliczeniu

140Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

60Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

za wykonanie prac przez studenta: kolokwium, test, praca pisemna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę końcową z ćwiczeń stanowi średnia ocen ze sprawdzianu i z pracy pisemnej;
ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

kadry i płace
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2727_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23
laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. ANNA ZBARASZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przygotowanie studentów do sporządzania dokumentacji dotyczącej rozliczeń pracowniczych i
sprawozdawczości personalnej

Wymagania wstępne:
Student zna podstawy przedsiębiorczości, podstawowe kategorie z dziedziny ekonomii i rachunkowości, potrafi
pracować w grupie oraz rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna podstawowe kategorie oraz pojęcia ekonomiczne z
zakresu rachunkowości

K_W01
K_W03
K_W08

1 EP1

umiejętności

posiada umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania
właściwych informacji w celu rozwiązania danego
problemu oraz aktualizowania wiedzy, problemy
rozwiązuje przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych

K_U03
K_U08
K_U11

1 EP2

potrafi komunikować się z  zespołem i współpracować z
grupą

K_U06
K_U092 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy z
uwzględnieniem wiedzy z zakresu rachunkowości i
rozwiązuje problemy poznawcze oraz praktyczne

K_K02
K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kadry i płace

Forma zajęć: wykład

11. Zatrudnienie pracownika - obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika 3

12. Formy zatrudnienia pracownika - umowa o pracę, umowy cywilnoprawne 3

1
3. Ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę - systemy wynagrodzeń, stałe i zmienne składniki
wynagrodzenia 3

1
4. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń - przychody ze stosunku pracy, zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym 3

1
5. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

3

16. Wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby, zasiłek chorobowy, inne rodzaje zasiłków z ubezpieczenia 3

17. Potrącenia z wynagrodzeń, świadczenia pozapłacowe 3
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18. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem zatrudnienia 3

Forma zajęć: laboratorium

21. Sporządzenie i wprowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika 3

22. Sporządzanie ewidencji czasu pracy pracownika 3

23. Sporządzanie dokumentacji płacowej - listy płac i rachunków za umowy cywilnoprawne 3

2
4. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek oraz funduszy na rzecz ZUS z tytułu
zatrudnienia pracowników na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. 3

1
5. Sporządzenie deklaracji rocznych PIT (PIT-11, PIT 4R) z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz deklaracji ZUS RMUA 3

Prezentacje multimedialne, metoda przypadków, praca w zespołach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz. U. z 2018 r. poz. 917
Literatura podstawowa

Cieślak Monika (2019): Płace od A do Z w 2019 , ODDK, Gdańsk

Szafran Aleksandra (2018): Kadry i płace, Ekonomik, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykładów: Studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację
wiedzy na podstawie testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią oraz zadań służących sprawdzeniu
umiejętności w sporządzaniu podstawowej dokumentacji pracowniczej związanej z rozliczeniami płacowymi.
Forma i warunki zaliczenia laboratoriów: Studenci oceniani są na podstawie projektu, który dotyczyć ma
sporządzenia podstawowej dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem pracownika.
Ocenianie: Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi wskazać i sporządzić podstawowe deklaracje
zgłoszeniowe i rozliczeniowe z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych w jednostce gospodarczej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena koordynatora to średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 kadry i płace Arytmetyczna

3 kadry i płace [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 kadry i płace [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

krajowe standardy rachunkowości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_66N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. STANISŁAW HOŃKO prof. US

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania standardów i stanowisk opracowanych
przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Wymagania wstępne: Posiadanie kompetencji z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zakres przedmiotowy standardów i stanowisk
Komitetu Standardów Rachunkowości

K_W04
K_W05
K_W06

1 EP1

zna i rozumie zasady ewidencji, wyceny i prezentacji
wynikające z omawianych standardów i stanowisk KSR K_W03

K_W072 EP2

umiejętności

potrafi określić konsekwencje zastosowania rozwiązań
wariantowych dopuszczonych w standardach i
stanowiskach KSR

K_U021 EP3

potrafi określić wpływ standardów i stanowisk na
wybrane pozycje sprawozdania finansowego

K_U01
K_U04
K_U10

2 EP4

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np.
animator dyskusji, prelegent); umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma rozwinięte
umiejętności organizacyjne

K_U06
K_U073 EP6

kompetencje społeczne
potrafi wskazać obszary prawa bilansowego wymagające
standaryzacji

K_K02
K_K031 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: krajowe standardy rachunkowości

Forma zajęć: wykład

11. Krajowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości i MSR/MSSF ? zadania sytuacyjne 6

12. Księgowe i podatkowe ujęcie usług budowlanych i deweloperskich ? zadania sytuacyjne 6

23. Bilansowe i podatkowe aspekty leasingu ? zadania sytuacyjne 6

24. Wybrane zagadnienia dotyczące rzeczowych aktywów trwałych ? zadania sytuacyjne 6

15. Produkty rolnicze i aktywa biologiczne ? zadania sytuacyjne 6
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16. Wybrane zagadnienia uregulowane w stanowiskach KSR 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1

1. Krajowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości i MSR/MSSF. Procedura uchwalania
krajowych standardów rachunkowości w Polsce. Regulacje dotyczące Komitetu Standardów
Rachunkowości.
Przegląd krajowych standardów i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości

6

22. KSR nr 3 ?Niezakończone usługi budowlane? i KSR nr 8 ?Działalność deweloperska? 6

23. KSR nr 5 ?Leasing najem dzierżawa? 6

24. KSR nr 11 ?Środki trwałe? 6

15. KSR nr 12 ?Działalność rolnicza? 6

16. Stanowiska KSR 6

Ćwiczenia - prezentacja projektów własnych. Studenci w grupach 2-3 osobowych prezentują samodzielnie
opracowane zadania sytuacyjne, wraz z grupą rozwiązują zadanie. Osoba prowadząca inicjuje dyskusję na temat
przedstawionego rozwiązania., Wykłady - prezentacja multimedialna obejmująca: 1)  wprowadzenie odnoszące się do
standardów i stanowisk KSR oraz 2) zadania sytuacyjne.

Metody kształcenia

W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa (2017): ABC Sprawozdań finansowych -  jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu,
Warszawa

Krajowe Standardy Rachunkowości - dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
Literatura podstawowa

(2019): Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze stanowiskami komitetu standardów rachunkowości, ODDK, Gdańsk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP5PREZENTACJA

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena z wykładów jest ustalana na podstawie kolokwium. Ocenę z ćwiczeń stanowi ocena z prezentacji. Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz z prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładów i oceny z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 krajowe standardy rachunkowości Arytmetyczna

6 krajowe standardy rachunkowości [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 krajowe standardy rachunkowości [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

makroekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2859_26N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 16 ZO

wykład 9 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAWA KOSTANCIAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii, wytłumaczenie
kluczowych procesów i relacji zachodzących w gospodarce oraz ich rozwinięcie za pomocą sformalizowanych metod

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy: zna ogólne zjawiska ekonomiczne w gospodarce.
W zakresie umiejętności: posiada zdolność postrzegania przyczynowo-skutkowego oraz umiejętność wykorzystywania
wiedzy matematycznej.
W zakresie kompetencji (postaw): potrafi współpracować w grupie, posiada nawyk uczenia się i zdobywania bieżących
informacji ekonomicznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada ogólną wiedzę o podmiotowej strukturze
gospodarki, jej istotnych elementach, podstawowych
kategoriach i procesach makroekonomicznych.

K_W011 EP1

Zna podstawowe zależności funkcjonalne pomiędzy
podmiotami gospodarującymi i rządzące nimi
prawidłowości.

K_W072 EP2

Zna metody określania podstawowych agregatów
makroekonomicznych (tj. produkcji, popytu, inflacji,
zatrudnienia, bezrobocia) oraz procesy w ich ramach i
między nimi zachodzące.

K_W023 EP3

umiejętności

Potrafi postrzegać i opisać powiązania zachodzące
między częściami gospodarki oraz wykorzystać dane do
analizy roli jaką w procesie osiągania równowagi
odgrywają poszczególne podmioty gospodarcze.

K_U021 EP4

Potrafi uzupełniać, uszczegóławiać i doskonalić zdobytą
wiedzę makroekonomiczną i swoje umiejętności. K_U082 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do uwzględniania wiedzy na temat
funkcjonowania gospodarki w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych, w razie potrzeby
korzystając z opinii ekspertów

K_K02
K_K041 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: makroekonomia

Forma zajęć: wykład

1
1. Funkcjonowania gospodarki - podmioty gospodarcze i zależności między nimi, równowaga i
nierównowaga w gospodarce 1
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12. Rynek pracy i bezrobocie 1

13. Wzrost gospodarczy i wahania cykliczne 1

2
4. System bankowy w gospodarce, równowaga rynku finansowego (LM) i polityka monetarna. Zmiany
poziomu cen 1

25. Składniki popytu globalnego ? popyt prywatny i publiczny, polityka fiskalna 1

1
6. Składniki popytu globalnego ? popyt zewnętrzny, wpływ stopy procentowej, równowaga rynku
towarowego (IS) 1

17. Równowagi krótkookresowa w gospodarce, oddziaływanie polityki makroekonomicznej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Wprowadzenie do makroekonomii ? przedmiot badań i metody makroekonomii, zasoby i ich efektywne
wykorzystanie, krzywa możliwości produkcyjnych 1

22. Model krążenia zasobów, dochodów i produktów w gospodarce, rola podmiotów w gospodarce 1

13. Rachunek globalny a rozwój społeczno-gospodarczy i dobrobyt 1

14. Funkcjonowanie rynku pracy, bezrobocie, jego przyczyny i skutki makroekonomiczne 1

15. Rozwój gospodarczy a wzrost, polityka prowzrostowa 1

26. Rynek finansowy w gospodarce, rola sektora bankowego 1

27. Popyt i podaż na rynku pieniężnym. Równowaga rynku pieniężnego i polityka pieniężna 1

28. Zmiany poziomu cen w gospodarce, przyczyny i skutki 1

19. Popyt globalny w gospodarce ? rola prywatnych oszczędności i inwestycji 1

110. Popyt globalny w gospodarce ? popyt sektora publicznego i zewnętrznego 1

1
11. Popyt globalny a stopa procentowa w gospodarce. Polityka fiskalna a równowaga rynku towarowego

1

1
12. Model równowagi krótkookresowej w gospodarce ? jednoczesna równowaga na rynku finansowym i
towarowym, oddziaływanie polityki makroekonomicznej 1

Wykłady oparte na teorii, podręcznik akademicki oraz materiały pomocnicze, prezentacja multimedialna, case study.
Metody kształcenia

Hall R.E., Taylor J.B. (2007): Makroekonomia: Teoria funkcjonowania i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mankiw N.G., Taylor P.M. (2016): Makroekonomia  , PWE, Warszawa

Miłaszewicz D. (red.) (2011): Podstawy makroekonomii, volumina.pl Daniel Krzanowski,   Szczecin

Literatura podstawowa

Begg D., Fischer St., Dornbusch R. (2007): Makroekonomia, PWE, Warszawa

Miłaszewicz D. (red.) (2011): Podstawy makroekonomii. Problemy-zadania, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczenie wykładu - na podstawie egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora)jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.
Przy wątpliwościach z oceną decyduje ocena z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 makroekonomia Arytmetyczna

1 makroekonomia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 makroekonomia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

marketing usług finansowo-księgowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2866_63N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  EDYTA RUDAWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest przedstawienie istoty koncepcji marketingu jako sposobu działania instytucji finansowych na rynku

Wymagania wstępne:
Student definiuje podstawowe pojęcia ekonomiczne
Student analizuje zasady mechanizmu rynkowego
Student potrafi pracować w grupie i podejmować dyskusję we wskazanym obszarze

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna istotę działania firmy zarządzanej marketingowo K_W04
K_W081 EP1

zna i opisuje instrumenty marketingowego oddziaływania K_W072 EP2

umiejętności

potrafi zaproponować kształt instrumentów
marketingowych stosowanych przez instytucje
finansowe; analizuje ich przykłady w praktyce rynkowej
oraz konstruuje koncepcję działań marketingowych dla
konkretnej firmy

K_U021 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marketing usług finansowo-księgowych

Forma zajęć: wykład

11. Rozwój koncepcji marketingowej 5

12. Istota marketingowej orientacji instytucji finansowych 5

23. Nowy klient na rynku usług finansowych jako obiekt działań marketingowych 5

24. Koncepcja narzędzi marketingowego oddziaływania firm finansowych 5

15. Proces wyboru rynku docelowego 5

16. Budowanie trwałych relacji z klientami na rynku usług finansowych 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Specyfika instytucji finansowej zorientowanej marketingowo 5
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12. Analiza otoczenia marketingowego instytucji finansowych 5

23. Przeprowadzenie procesu wyboru rynku docelowego dla wybranej instytucji finansowej 5

14. Opracowanie koncepcji usługi, cyklu życia dla wybranej usługi 5

15. Wyznaczenie ceny oraz opracowanie sposobów różnicowania ceny dla wybranej firmy 5

16. Wybór sposobu sprzedaży oferty wybranej firmy 5

17. Przygotowanie programu działań promocyjnych dla wybranej instytucji finansowej 5

Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, DyskusjaMetody kształcenia

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek (2001): Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa

red. L. Garbarski (2011): Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa
Literatura podstawowa

Ph. Kotler (2005): Marketing, Rebis, PoznańLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład zaliczony zostaje na podstawie sprawdzianu pisemnego, pisanego przez studentów na ostatnim wykładzie
obejmującego zagadnienia omawiane podczas wykładów.
Ćwiczenia zaliczone zostają na podstawie oceny zadań realizowanych podczas ćwiczeń oraz kolokwium pisemnego.

Student otrzymuje ocenę dostateczną otrzyma co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia
Student otrzymuje ocenę dobrą jeśli otrzyma co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeśli otrzyma co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 marketing usług finansowo-księgowych Arytmetyczna

5 marketing usług finansowo-księgowych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 marketing usług finansowo-księgowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

matematyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2857_27N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BEATA BIESZK-STOLORZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu matematyki w stopniu umożliwiającym studiowanie nowoczesnej
ekonomii, statystyki i ekonometrii oraz innych dziedzin, których podstawę stanowi rachunek ekonomiczny i
których treścią jest wskazywanie sposobów podejmowania optymalnych decyzji.

Wymagania wstępne:

w zakresie:
-wiedzy: student zna materiał z matematyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym
-umiejętności: student potrafi rozwiązać samodzielnie zadania z matematyki na poziomie podstawowym
-kompetencji (postaw): ma wpojone nawyki systematycznego kształcenia się i samodzielnego korzystania z literatury

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawy algebry macierzy oraz potrafi wyjaśnić i
opisać procedury rozwiązywania układu m równań
liniowych z n niewiadomymi.

K_W011 EP1

Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego
funkcji jednej zmiennej. K_W012 EP2

Rozumie i potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości
zjawisk wykorzystując język matematyczny, w
szczególności potrafi
samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i
prawa.

K_W013 EP3

umiejętności

Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów w
języku potocznym i specjalistycznym języku
ekonomicznym.

K_U101 EP4

Posługuje się rachunkiem wektorowym i macierzowym
oraz potrafi wykorzystać go do rozwiązywania układów
równań liniowych.

K_U102 EP5

Potrafi wykorzystać twierdzenia i metody rachunku
różniczkowego funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach
związanych z
optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i
globalnych, szukaniem punktów przegięcia, przedziałów
wypukłości funkcji.

K_U103 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: matematyka

Forma zajęć: wykład

1
1. Zagadnienia wstępne: rachunek zdań. Iloczyn kartezjański, zbiory liczbowe i ich własności, moc
zbioru, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. 1
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1
2. Własności działań na macierzach, wyznacznik macierzy, rząd macierzy, macierz odwrotna, równania
macierzowe. 1

13. Układy równań liniowych oraz metody ich rozwiązywania. 1

1
4. Funkcje jednej zmiennej i ich własności. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Definicja i własności
granicy oraz ciągłości funkcji. 1

1
5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: definicja pochodnej funkcji, własności funkcji
różniczkowalnej, pochodna funkcji złożonej, podstawowe wzory na obliczanie pochodnych funkcji,
interpretacja ekonomiczna pochodnej, pochodne wyższych rzędów.

1

2
6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji. Warunki konieczne i dostateczne istnienia
ekstremum lokalnego, najmniejsza i największa wartość funkcji, monotoniczność, punkt przegięcia,
przedziały wypukłości funkcji.

1

17. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona, całka oznaczona. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Iloczyn kartezjański, kombinacja liniowa wektorów, liniowa zależność oraz niezależność wektorów. 1

2
2. Działania na macierzach (dodawanie, odejmowanie, transponowanie, mnożenie przez skalar, mnożenie
macierzy), wyznacznik macierzy (Twierdzenie Laplace`a). 1

23. Rozwiązywanie układów równań liniowych. 1

14. Funkcje elementarne oraz ich własności: granica i ciągłość funkcji. 1

15. Pierwsza i druga pochodna funkcji jednej zmiennej. 1

2
6. Zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji: ekstrema lokalne, monotoniczność, punkty
przegięcia, przedziały wypukłości funkcji. 1

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia - rozwiązywanie zadań problemowych.Metody kształcenia

Batóg B., Bieszk-Stolorz B., Foryś I., Guzowska M., Heberlein K.  (2016): Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Difin,
Warszawa

Jurlewicz T., Skoczylas Z. (2017): Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław

Krysicki W., Włodarski L. (2015): Analiza matematyczna w zadaniach, t. 1, 2, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Ostoja-Ostaszewski A. (2018): Matematyka w ekonomii. Modele i metody. T. 1, 2, PWN, Warszawa

Piszczała J. (2007): Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych. Ćwiczenia., Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń testuje osiągnięcia w zakresie umiejętności- kolokwium max. 6 zadań. Zaliczenie ćwiczeń:
otrzymanie min 50% punktów.
Forma i warunki egzaminu:
Egzamin testuje osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy (10 pytań) i umiejętności (10 pytań). Obejmuje
pytania testowe (łącznie 20 pytań). Zaliczenie egzaminu: otrzymanie po min 50%. punktów, zarówno z części
zadaniowej jak i teoretycznej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 matematyka Arytmetyczna

1 matematyka [wykład] egzamin

1 matematyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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24Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

matematyka w finansach i rachunkowości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2855_42N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JACEK BATÓG

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy o zastosowaniach matematyki i statystyki w zagadnieniach finansowych.

Wymagania wstępne:

Student w zakresie:
- wiedzy (wykazuje znajomość zagadnień i metod z zakresu algebry, analizy matematycznej, statystyki opisowej,
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz podstaw finansów, przede wszystkim podstawowych
pojęć z zakresu kapitalizacji i dyskontowania przepływów pieniężnych),
- umiejętności (potrafi wykonywać działania na macierzach, operacje w zakresie rachunku różniczkowego, obliczać
miary tendencji centralnej, zróżnicowania i współzależności, weryfikować hipotezy, posługiwać się podstawowymi
funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excel).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna rodzaje i zastosowania stóp procentowych, metody
szacowania stopy dyskontowej oraz sposoby budowy
harmonogramów spłaty kredytów.

K_W011 EP1

zna podstawy teoretyczne wyceny obligacji i zarządzania
portfelem obligacji, metody pomiaru ryzyka kredytowego,
podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz
powiązania występujące między ryzykiem kredytowym i
elementami systemów rachunkowości stosowanych w
bankach.

K_W01
K_W072 EP2

rozumie podstawy teoretyczne kalkulacji stawek
ubezpieczeniowych (majątkowych i na życie). K_W013 EP3

umiejętności

potrafi obliczać bieżącą i przyszłą wartość rent,
szacować stopę dyskontową, wyceniać obligacje i
dokonywać pomiaru ryzyka kredytowego.

K_U10
K_U111 EP4

potrafi kalkulować stawki ubezpieczeniowe w
ubezpieczeniach majątkowych i na życie. K_U102 EP5

kompetencje społeczne
posiada świadomość wagi wykorzystywania wiedzy
teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów
w obszarze finansów i rachunkowości

K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: matematyka w finansach i rachunkowości

Forma zajęć: wykład

1
1. Charakterystyka obszarów zastosowania matematyki w zagadnieniach finansowych i
ubezpieczeniowych. Rodzaje stóp procentowych. Stopa dyskontowa - definicja i metody szacowania.
Struktura kosztu kapitału.

2
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12. Zaawansowana matematyka rachunku rent - podstawy teoretyczne. 2

13. Budowa harmonogramów spłat kredytów i pożyczek - podstawy teoretyczne. 2

2
4. Teoretyczne aspekty wyceny obligacji, ryzyka stopy procentowej i strategii zarządzania portfelem
obligacji. 2

2
5. Teoretyczne podstawy ryzyka kredytowego: definicja, pomiar i zarządzanie, wartość narażona na
ryzyko. 2

16. Podstawy teoretyczne rachunku aktuarialnego 2

Forma zajęć: laboratorium

11. Obliczanie stóp procentowych. Szacowanie stopy dyskontowej 2

12. Obliczanie bieżącej i przyszłej wartości rent 2

23. Budowa i ocena harmonogramów spłat kredytów i pożyczek 2

2
4. Praktyczne aspekty wyceny obligacji, oceny ryzyka stopy procentowej i konstrukcji strategii
zarządzania portfelem obligacji 2

2
5. Przykłady kalkulacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji i portfela kredytowego z
wykorzystaniem pojęcia VaR 2

16. Kalkulacja wybranych rodzajów składek ubezpieczeniowych 2

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów z zakresu finansów z
zastosowaniem komputera.Metody kształcenia

Dobija M., Smaga E. (1995): Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Kraków

Fabozzi F.J. (2000): Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa

Getka E. (red.) (2001): Bankowość. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J. (1997): Metody ilościowe w analizie finansowej
przedsiębiorstwa, GUS, Warszawa

Matłoka M. (2000): Matematyka w finansach i bankowości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań

Saunders A. (2001): Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
- w ramach laboratorium studenci oceniani są na podstawie projektu, który weryfikuje osiągnięcie efektów
kształcenia w zakresie umiejętności,
- ocena z wykładu jest uzyskiwana w oparciu o kolokwium obejmujące odpowiedzi na 2-3 pytania z zakresu wiedzy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie:
- student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy potrafi co najmniej omówić zagadnienia z zakresu kalkulacji rent,
szacowania stopy dyskontowej i budowy harmonogramów spłat kredytów, a także rozwiązać problemy z tych
obszarów,
- ocena z przedmiotu jest zwykłą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 matematyka w finansach i rachunkowości Arytmetyczna

2 matematyka w finansach i rachunkowości [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 matematyka w finansach i rachunkowości [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Batóg J., Batóg B. (2012): Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do identyfikacji czynników determinujących stopę zwrotu z
inwestycji na rynku kapitałowym, PN UEk we Wrocławiu nr 242, Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i
zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Gruszczyński M. (2001): Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa

Jajuga K. (2009): Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Klimkowska J., Podgórska M. (2013): Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Krysiak Z. (2006): Ryzyko kredytowe a wartość firmy. Pomiar i modelowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Matłoka M. (1997): Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

Perenc J. (2004): Rynek usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

14Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

międzynarodowe stosunki gospodarcze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2891_45N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
ćwiczenia 8 ZO

wykład 8 ZO

Razem 16 3

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA BILEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy na temat współczesnej gospodarki światowej, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych
działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych i reguł międzynarodowej polityki handlowej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikro- i makroekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe procesy zachodzące w gospodarce
światowej K_W021 EP1

Zna podstawowe zasady funkcjonowania
międzynarodowych przepływów towarowo-usługowych i
finansowych w warunkach rosnącego
umiędzynarodowienia gospodarki

K_W072 EP2

umiejętności

Potrafi wyjaśnić współzależności między różnymi
podmiotami i formami międzynarodowych stosunków
ekonomicznych

K_U021 EP3

Potrafi pozyskać i interpretować dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne dotyczące różnych obszarów
gospodarki światowej

K_U01
K_U022 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do uwzględniania zdobytej wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Forma zajęć: wykład

21. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 2

12. Międzynarodowy podział pracy 2

23. Międzynarodowa polityka handlowa 2

14. Ceny w handlu międzynarodowym 2

15. Polityka handlowa i jej narzędzia 2

16. Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Międzynarodowe obroty towarowe 2

12. Międzynarodowa wymiana usług 2

13. Międzynarodowa wymiana technologii 2

34. Międzynarodowe przepływy finansowe 2

15. Międzynarodowe przepływy pracy 2

- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
- analiza problemów w drodze dyskusji
- praca w grupie

Metody kształcenia

Budnikowski A. (2006): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa

red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (2007): Międzynarodowe stosunki gospodarcze . Wybrane zagadnienia.,
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin

Zielińska-Głębocka A. (2012): Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne.,
Oficyna, Warszawa

Literatura podstawowa

red. T. Michałowski, E. Oziewicz (2013): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczenie wykładów - na podstawie pisemnego kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 międzynarodowe stosunki gospodarcze Arytmetyczna

2 międzynarodowe stosunki gospodarcze [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 międzynarodowe stosunki gospodarcze [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

mikroekonomia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2860_37N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 16 ZO

wykład 9 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ BERNAT

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień kursu mikroekonomii, w szczególności zasad
funkcjonowania pojedynczych rynków, zachowań indywidualnych podmiotów gospodarujących, teorii wyboru
ekonomicznego mikropodmiotów: konsumentów i przedsiębiorstw, podstawowego aparatu pojęciowego
mikroekonomii oraz narzędzi analizy zachowań podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy makroekonomii oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, student orientuje się w
aktualnych wydarzeniach gospodarczych.
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z zakresu matematyki oraz posługiwać się (prawidłowo
interpretować) wykresy przedstawiające zależności między głównymi kategoriami, będącymi przedmiotem analiz
ekonomicznych.
Student potrafi analitycznie myśleć, prawidłowo formułować wnioski w oparciu o posiadaną wiedzę na temat
aktualności z życia gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia gospodarcze, związane z
przedmiotem zainteresowania mikroekonomii, zna
zależności pomiędzy takimi kategoriami, jak koszty,
przychody, zyski, progi rentowności.

K_W01
K_W02
K_W07

1 EP1

zna główne zależności zachodzące na poszczególnych
rynkach, zarówno rynkach dóbr i usług, jak również
rynkach czynników produkcji.

K_W01
K_W06
K_W07

2 EP2

umiejętności

umie przewidywać możliwe scenariusze wynikające z
bieżących wydarzeń na różnych rynkach oraz ocenić
sytuację przedsiębiorstwa w konkretnych strukturach
rynkowych, w zależności od kształtowania się kosztów,
przychodów itp.

K_U01
K_U061 EP3

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

K_K02
K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: mikroekonomia

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie do mikroekonomii i gospodarki rynkowej, 2

22. Mechanizm rynkowy, równowaga rynku, stany nierównowagi 2

13. Teoria wyboru konsumenta 2

14. Teoria wyboru przedsiębiorstwa: produkcyjność 2
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25. Teoria wyboru przedsiębiorstwa: zyski 2

16. Struktury rynkowe 2

17. Rynki czynników wytwórczych 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do mikroekonomii. 2

22. Rynek i jego prawa 2

23. Elastyczność popytu i podaży 2

24. Teoria wyboru konsumenta 2

25. Wprowadzenie do teorii firmy, produkcyjność w krótkim i długim okresie 2

26. Optymalizacja działania przedsiębiorstwa 2

27. Struktury rynkowe 2

28. Rynki czynników wytwórczych 2

wykład
studium przypadków
zadania graficzne i algebraiczne
dyskusje
rozwiązywanie testów i zadań w systemie elearningowym

Metody kształcenia

Begg D. i inni (2013): Ekonomia. Mikroekonomia, PWE

Bernat Tomasz (2016): Mikroekonomia - studia przypadku, vol 1 - 3, volumina.pl, Szczecin

Kopycińska D. (2011): Mikroekonomia, volumina.pl

Literatura podstawowa

Czarny E., Nojszewska E. (2006): Mikroekonomia, PWE

Samuelson P., Nordhaus W. (2017): Ekonomia, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń  - na podstawie kolokwium pisemnego. Jest to test rozwiązanie studium przypadku, opisującego
wybrane elementy gospodarki - przedsiębiorstwo. Rozwiązanie zadania to odpowiedź na zamieszczone pytania
otwarte.
zaliczenie wykładu -  ma podwójny charakter. Każda część teorii zaprezentowana na wykładzie ma swój odpowiednik
w systemie elearningowym. Student musi rozwiązać zaprezentowane tam testy i zadania. Egzamin to podsumowanie
całego cyklu wykładów,  ma charakter studium przypadku obejmującego opis przykładu oraz pytania otwarte do
odpowiedzi. Aby przystąpić do egzaminu student musi rozwiązać pozytywnie wszystkie testy i zadania w systemie
elearningowym - jest to odzwierciedlenie jego wiedzy teoretycznej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu (ocena koordynatora) to średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 mikroekonomia Arytmetyczna

2 mikroekonomia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 mikroekonomia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

obciążenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_12N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 16 ZO

wykład 16 ZO

Razem 32 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ADAM ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest kompleksowe zapoznanie studentów z obowiązującymi obciążeniami publiczno-prawnymi
przedsiębiorstw

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw finansów i rachunkowości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna obciążenia podatkowe i parapodatkowe
przedsiębiorstw K_W041 EP1

Zna konsekwencje podatkowe i parapodatkowe przyjęcia
określonej formy opodatkowania oraz formy prowadzenia
działalności gospodarczej.

K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi zidentyfikować konsekwencje podatkowe zdarzeń
gospodarczych

K_U01
K_U111 EP3

Potrafi analizować normy prawno-podatkowe. K_U01
K_U032 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczących
opodatkowania K_K051 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: obciążenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

2
1. Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zakres
przedmiotowy i podmiotowy, przychody, koszty, ewidencje, sposoby opodatkowania, zaliczki) 4

2
2. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową  (warunki opodatkowania kartą, stawki,
ulgi , ewidencja 4

2
3. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (warunki opodatkowania ryczałtem,
ewidencja, wysokość i rozliczenie podatku) 4

2
4. Podatek dochodowy od osób prawnych (podatnicy, przychody, koszty, zasady ustalania podstawy
opodatkowania, zaliczki) 4

2
5. Podatek od towarów i usług (podatnicy, czynności podlegające opodatkowaniu ,miejsce świadczenia,
obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki) 4

2
6. Podatek akcyzowy (czynności podlegające opodatkowaniu, podatnicy , zwolnienia, obowiązek
podatkowy, podstawa opodatkowania, znaki akcyzy) 4

27. Podatek od czynności cywilno-prawnych 4

18. Podatki majątkowe 4

19. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych 4

1/2



Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym, obliczanie zaliczek na
podatek dochodowy w różnych formach opodatkowania 4

22. Koszty uzyskania przychodów (główne regulacje, wyłączenia), moment poniesienia kosztu 4

23. Przychody opodatkowane i nieopodatkowane, moment uzyskania przychodu 4

24. Odliczenia i ulgi podatkowe; rozliczanie straty podatkowej. 4

2
5. Rodzaje transakcji w podatku od towarów i usług. Ustalanie zobowiązania/nadwyżki w podatku od
towarów i usług 4

26. Podatek akcyzowy 4

27. Rozliczanie podatku od czynności publicznoprawnych, podatki majątkowe 4

18. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy 4

19. Obciążenia podatkowe i pozapodatkowe pracy najemnej, przedsiębiorca w charakterze płatnika 4

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i studiów przypadku.
Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań praktycznychMetody kształcenia

 Felis Paweł, Jamroży Marcin, Szlęzak-Matusewicz Joanna  (2019):  Podatki i składki w działalności przedsiębiorców.
Wydanie 3 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, DIFIN Spółka Akcyjna

Wojciech Artur Pietrasiewicz, Hanna Elżbieta Litwińczuk (redaktor naukowy), Karolina Tetłak  (2017): Prawo podatkowe
przedsiębiorców , Wolters Kluwer

Literatura podstawowa

 Wilk Michał, Nowak-Piechota Aneta, Krajewska Aleksandra, Mariański Adam (2016): Opodatkowanie działalności
gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

32Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

24Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie kolokwium ćwiczeniowego oraz kolokwium z wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna oceny z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 obciążenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorstwa Arytmetyczna

4
obciążenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorstwa
[wykład]

zaliczenie z
oceną

4
obciążenia podatkowe i pozapodatkowe przedsiębiorstwa
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3315_33N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 wykład 5 Z

Razem 5 1

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW KATNER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z źródłami prawa własności intelektualnej, przedmiotem ochrony, prawami twórców i ich
obrotem oraz konsekwencjami naruszeń praw własności intelektualnej

Wymagania wstępne: Podstawy prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej K_W051 EP1

umiejętności
Student potrafi we własnym zakresie uzupełniać i
aktualizować wiedzę z zakresu własności intelektualnej. K_U081 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do komercyjnego korzystania z praw
własności intelektualnej K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Źródła prawa własności intelektualnej 1

12. Przedmioty ochrony prawa własności intelektualnej 1

13. Treści praw ochronnych 1

14. Roszczenia z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej 1

15. Obrót prawami własności intelektualnej 1

Prezentacja multimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusją. Wykład.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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J. Barta, R. Markiewicz (2019): Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa

M. Nowikowska, Z. Zawadzka, J. Sieńczyło-Chlabicz (2018): Prawo własności intelektualnej, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Fernec-Szydełko (red.) (2016): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium 100%

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

ordynacja podatkowa i księgi podatkowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_13N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 9 ZO

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA IWIN-GARZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów istoty ordynacji podatkowej jako bazy systemu podatkowego i
ukazanie na tym tle pojęcia ksiąg podatkowych jako kategorii szczególnej w prawie podatkowym.

Wymagania wstępne:
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między finansami,
sferą realną gospodarki a systemem podatkowym. Rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady formułowania problemów badawczych i
metodykę ich rozwiązywania z wykorzystaniem
najważniejszych teorii z zakresu finansów i
rachunkowości, podatków

K_W011 EP1

zna procesy zachodzące w gospodarce, ze szczególnym
uwzględnieniem systemu podatkowego K_W022 EP2

zna ekonomiczno-prawne uregulowania dotyczące
funkcjonowania systemu podatkowego K_W043 EP3

umiejętności

potrafi wyjaśnić współzależności między zjawiskami
finansowymi a systemem podatkowym K_U021 EP4

potrafi identyfikować, klasyfikować i objaśniać wpływ
podatków na sytuację majątkową i dochodową jednostek K_U012 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny dostępnych źródeł z
zakresu podatków K_K011 EP6

jest gotów do uwzględniania wiedzy z zakresu systemu
podatkowego w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, w razie potrzeby korzystając z opinii
ekspertów

K_K022 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ordynacja podatkowa i księgi podatkowe

Forma zajęć: wykład

2
1. Ordynacja podatkowa ? konstytucja systemu podatkowego

4

1
2. Organy podatkowe i ich właściwość

4

1
3. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych

4

2
4. Zobowiązania podatkowe

4
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1
5. Informacje podatkowe i informacje o schematach podatkowych

4

1
6. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

4

17. Księgi podatkowe 4

prezentacje multimedialne powiązane z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze podatków, wykorzystanie metod
przypadków, wykorzystanie metod przypadkówMetody kształcenia

prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski (2019): Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., Warszawa
Literatura podstawowa

 Maciej Guzek, Mariusz Stefaniak (2018): Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Wydawnictwo
C.H.Beck Sp. z o.o., Warszawa

 Redakcja: prof. UŁ dr hab. Adam Mariański  (2019): Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków , Wydawnictwo
C.H.Beck Sp. z o.o, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

9Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

13Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie  pisemne w formie testu- sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) oraz jedno pytanie otwarte. Zaliczenie pozwala na ocenę
wiedzy z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania systemu podatkowego, umiejętności wykorzystania teorii podatku
w praktyce; kompetencji: rozumienia konieczności ustawicznego uczenia się. Ocenianie:- Student otrzymuje ocenę
dostateczną z egzaminu, gdy uzyska 60%-75% maksymalnej liczby punktów, ocenę dobrą z egzaminu, gdy uzyska
75% -90% maksymalnej liczby punktów, ocenę bardzo dobrą, gdy uzyska 90%-100% maksymalnej liczby
punktów.Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ordynacja podatkowa i księgi podatkowe Nieobliczana

4 ordynacja podatkowa i księgi podatkowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

organizacja rachunkowości
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2963_8N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr DAMIAN ŁAZARCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem jest zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych.

Wymagania wstępne: Student zna pojęcia z zakresu rachunkowości finansowej, nauki o organizacji, student potrafi pracować w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

[EP1] Student zna podstawowe pojęcia, zasady i
instrumenty organizacji rachunkowości w
przedsiębiorstwie.

K_W031 EP1

[EP2] Student zna uregulowania ekonomiczno-prawne
związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych K_W042 EP2

umiejętności

[EP3] Student potrafi określić i sklasyfikować elementy
zaliczane do zakresu organizacji rachunkowości. K_U011 EP3

[EP4] Student samodzielnie określa wpływ charakteru
działalności jednostki gospodarczej na organizację
rachunkowości.

K_U012 EP4

[EP5] Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą
wiedzę oraz umiejętności. K_U083 EP5

kompetencje społeczne
[EP6] student wykazuje odpowiedzialność za informacje
generowane przez system rachunkowości. K_K051 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: organizacja rachunkowości

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota, zakres i zadania organizacji rachunkowości. Narzędzia organizacji rachunkowości. Organizacja
dokumentacji księgowej. 6

22. Zasady budowy i rola planu kont. Polityka rachunkowości. Organizacja ewidencji księgowej. 6

23. Organizacja kontroli wewnętrznej. Organizacja inwentaryzacji. Organizacja prac sprawozdawczych. 6

24. Organizacja rachunkowości w różnych jednostkach gospodarczych. 6

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Organizacja dokumentacji księgowej. Zasady budowy i rola planu kont. Polityka rachunkowości. 6

22. Organizacja ewidencji księgowej. Organizacja kontroli wewnętrznej. 6

23. Organizacja inwentaryzacji. Organizacja prac sprawozdawczych. 6

34. Organizacja rachunkowości w różnych jednostkach gospodarczych. 6

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, praca w oparciu o wzory
dokumentów, umów, formularzy, prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

B.Nita, J. Koczar, K. Kostyk-Siekierska (2017): Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, Difin

K. Winiarska (red.) (2011): Organizacja rachunkowości, PWE
Literatura podstawowa

W. Bral, A. Wojciechowska (2007): Zasady obiegu i ochrony dokumentów, Difin

W. Gos (red.) (2009): Vademecum głównego księgowego, PAR
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

13Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy na podstawie zadań
służących sprawdzeniu umiejętności w stosowaniu narzędzi organizacyjnych rachunkowości oraz przygotowanego
projektu (pracy zaliczeniowej), w formie prezentacji multimedialnej oraz wersji papierowej. Przedmiotem projektu jest
obraz organizacji rachunkowości w wybranej jednostce gospodarczej.
Podstawą zaliczenia wykładów jest pisemne kolokwium, obejmujące weryfikację wiedzy na podstawie testu z jedną
prawidłową odpowiedzią.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z zaliczenia ćwiczeń oraz
wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 organizacja rachunkowości Arytmetyczna

6 organizacja rachunkowości [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 organizacja rachunkowości [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

planowanie finansowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2715_67N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 17 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WIŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje naukę podstaw planowania finansowego z wykorzystaniem podejścia modelowego. Studenci
poznają podstawowe metody umożliwiające prognozowanie zmiennych finansowych będących fundamentem planu
finansowego.

Wymagania wstępne:

w zakresie kompetencji: student jest zdolny do inicjatywy oraz samodzielności w swoich działaniach, potrafi pracować
w grupie i jest w stanie na jej forum wyrażać swoje opinie oraz podejmować dyskusję na zadany temat
w zakresie wiedzy: student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
w zakresie umiejętności: student potrafi w podstawowym zakresie korzystać z arkusza kalkulacyjnego (Ms Excel) i
wyszukiwać informacje w sieci Internet. Student umie skojarzyć i dobrać narzędzia statystyczne do zadanego problemu
oraz obliczyć podstawowe miary statystyczne

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wskazuje na istotę, znaczenie, funkcje i zastosowanie
planowania finansowego oraz podstawowe zasady i
strukturę modelowania

K_W011 EP1

wymienia i charakteryzuje techniki planowania
podstawowych kategorii ekonomicznych w
przedsiębiorstwie

K_W01
K_W032 EP2

definiuje pojęcie planu finansowego i modelu
finansowego

K_W01
K_W033 EP3

objaśnia potrzebę i motywy planowania m.in. w
aspektach zarządzania kapitałem pracującym, strukturą
finansowania, kosztu kapitału i wartości biznesu

K_W01
K_W02
K_W03

4 EP4

umiejętności

analizuje procesy ekonomiczne i identyfikuje ich
determinanty w celu wypracowania założeń do modelu
finansowego

K_U01
K_U021 EP5

sporządza plan finansowy dla przedsiębiorstwa/projektu,
którego elementem jest 12-sto miesięczny model
finansowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym (Ms
Excel)

K_U03
K_U04
K_U11

2 EP6

potrafi komunikować się z ekspertami z innych dziedzin
oraz z przedsiębiorcami, przedstawiając własne
stanowisko dotyczące problematyki związanej z
finansami i rachunkowością

K_U09
K_U103 EP7

potrafi aktywnie pracować w grupie i uczestniczyć w
dyskusjach na temat finansów i rachunkowości

K_U06
K_U074 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny dostępnych źródeł z
zakresu finansów i rachunkowości K_K011 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie finansowe

Forma zajęć: wykład

11. Istota planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów finansowych 6

12. Struktura modelu planowania finansowego 6

13. Zasady budowy modeli finansowych 6

14. Wymogi efektywnego planowania finansowego, w tym zastosowanie właściwych źródeł 6

15. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych do planowania finansowego 6

16. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych do planowania finansowego 6

27. Przykłady planów finansowych 6

Forma zajęć: laboratorium

2

1. Przedstawienie Istoty planowania finansowego, prognoza a plan finansowy, rodzaje planów
finansowych, elementy kompletnego planu finansowego, zapoznanie ze stroną dydaktyczną przedmiotu,
przedstawienie warunków zaliczenia, przedstawienie efektu ćwiczeń na krótkim, modelowym przykładzie 6

32. Omówienie i wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego założeń do zadania całościowego 6

23. Przeprowadzenie obliczeń w module ?sprzedaż? 6

24. Przeprowadzenie obliczeń w module "koszty operacyjne" i "zatrudnienie" 6

15. Przeprowadzenie obliczeń w module "finansowanie działalności" 6

16. Przeprowadzenie obliczeń w module "środki trwałe", ""niematerialne aktywa prawnie chronione" 6

1
7. Omówienie zasad szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy i dokonanie obliczeń w tym
zakresie 6

18. Ogólna charakterystyka Rachunku zysków i strat i dokonanie obliczeń w tej części 6

29. Ogólna charakterystyka Sprawozdania z przepływów pieniężnych i dokonanie obliczeń w tej części 6

2
10. Dokonanie obliczeń w module Bilans, wprowadzenie formuł równoważących model, weryfikacja
modelu, zastosowanie narzędzia Solver dla zadanych sytuacji 6

011. Prezentacje przez studentów wyników przeprowadzonych prac nad projektem zaliczeniowym 6

Rozwiązywanie zadań, analizy przypadków (case study), Pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości, pogadanka
utrwalająca, Dyskusje studentów, Praca z książką, Zajęcia praktyczne laboratoryjne, Praca w grupach nad problememMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium:
- na podstawie projektu grupowego (planu finansowego). Elementami składowymi planu są opis i model. W części
opisowej studenci dokonują charakterystyki przedsiębiorstwa, przeprowadzają analizę strategiczną i ekonomiczną,
prezentują dane finansowe i założenia do modelu.
Zaliczenie wykładu:
- na podstawie sprawdzianu teoretycznego w postaci testu zawierającego pytania sytuacyjne, których rozwiązanie
możliwe jest po właściwej analizie i ocenie problemu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu:
- Na ocenę 5 student potrafi przygotować projekt finansowy dla wybranego przedsiębiorstwa/projektu, model
finansowy posiada wydzielone na arkusze części legendy, założeń, obliczeń i prezentację wyników w formie
sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości. W modelu finansowym nie ma błędów formalnych i
merytorycznych tj. ujemnych środków pieniężnych, sumy aktywów i pasywów są sobie równe, odwołań cyklicznych
oraz sztucznie tworzonych formuł, które mają powodować wyzerowanie bilansu. Ponadto od planu finansowego
wymaga się, aby posiadał moduł kapitału pracującego, kredytu lub leasingu finansowego, rejestru VAT oraz założenia
pozwalające na wyliczenie rozliczeń międzyokresowych. W części opisowej winna znaleźć się analiza sytuacji
ekonomiczno-organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocena pozycji strategicznej przy zastosowaniu pełnej metody SWOT
lub PESTLE, analiza rynkowa, wymagane jest zastosowanie analizy ilościowej przy wykorzystaniu danych z GUS lub
bazy Amadeus lub innej zaproponowanej przez studentów. Dodatkowo ocenę 5 uzyskują tylko te osoby z grupy
projektowej, które
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Buk H.: (2006): Nowoczesne zarządzanie finansami: planowanie i kontrola, CH Beck, rozdziały 1.1., 1.4. i 3 cały

Duda-Piechaczek E. (2007): Analiza i planowanie finansowe, Helion, rozdziały 1.1., 1.3. i 1.4.

Gryko J.M., Kluzek M., Kubiak J., Nowaczyk T. (2008): Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu

Wędzki D. (2015): Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Wolters
Kluwer, s. 17-59

Literatura podstawowa

Benninga S. (2008): Financial Modeling 3rd Edition, MIT Press

Komorowski J. (2001): Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODiDK
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

uzyskały min 90% punktów z testu.

- Na ocenę 4 student potrafi przygotować model finansowy, który posiada wydzielone na arkusze części legendy,
założeń, obliczeń i prezentację wyników w formie sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości. W
modelu finansowym nie ma błędów formalnych i merytorycznych tj. ujemnych środków pieniężnych, sumy aktywów i
pasywów są sobie równe, odwołań cyklicznych oraz sztucznie tworzonych formuł, które mają powodować
wyzerowanie bilansu. Ponadto od planu finansowego wymaga się, aby posiadał moduł kapitału pracującego, kredytu
albo leasingu finansowego albo rejestru VAT. W części opisowej winna znaleźć się analiza sytuacji ekonomiczno-
organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocena pozycji strategicznej przy zastosowaniu pełnej metody SWOT albo PESTLE,
wymagane jest zastosowanie analizy ilościowej przy wykorzystaniu danych z GUS. Dodatkowo ocenę 4 uzyskują
tylko te osoby z grupy projektowej, które uzyskały min 70% punktów z testu.

- Na ocenę 3 student potrafi przygotować model finansowy, który posiada wydzielone na arkusze części legendy,
założeń, obliczeń i prezentację wyników w formie sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości. W
modelu finansowym nie ma błędów formalnych i merytorycznych tj. ujemnych środków pieniężnych, sumy aktywów i
pasywów są sobie równe, odwołań cyklicznych oraz sztucznie tworzonych formuł, które mają powodować
wyzerowanie bilansu. Ponadto od planu finansowego wymaga się, aby posiadał moduł kapitału pracującego i
kredytu. W części opisowej winna znaleźć się analiza sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocena
pozycji strategicznej przy zastosowaniu macierzy SWOT, wymagane jest zastosowanie analizy ilościowej przy
wykorzystaniu danych z GUS.

Ocena ostateczna z przedmiotu (ocena koordynatora):
ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 planowanie finansowe Arytmetyczna

6 planowanie finansowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 planowanie finansowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-DFiB

planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3334_23N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne doradztwo finansowe i bankowośćogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA BERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do efektywnego planowania ochrony ubezpieczeniowej.
Przedmiot ma przygotować studenta do skutecznego tworzenia programów ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń gospodarczych.

Wymagania wstępne:
Student ma rozszerzoną wiedzę ekonomiczną oraz podstawową z zakresu ubezpieczeń. Identyfikuje podstawowe
kategorie ekonomiczne i występujące między nimi zależności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę dotyczącą zasad i
funkcjonowania rynku zabezpieczenia społecznego w
Polsce oraz identyfikuje podstawowe w tym zakresie
instytucje finansowe (ZUS, KRUS, OFE, etc.)

K_W01
K_W021 EP1

Student ma wiedzę na temat czynników determinujących
ochronę ubezpieczeniową

K_W04
K_W06
K_W07

2 EP2

umiejętności

Student ma umiejętności, które predysponują go do
przygotowania planu ubezpieczeniowego

K_U01
K_U021 EP3

Student posiada umiejętności związane z określeniem
roli ubezpieczeń społecznych i ich znaczeniem w
długoterminowym planowaniu ubezpieczeniowym K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student posiada kompetencje społeczne pozwalające na
ocenę instrumentów zabezpieczenia społecznego oraz
jest gotów do podejmowania działań na rzecz
społeczeństwa

K_K03
K_K04
K_K05

1 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny planów
ubezpieczeniowych

K_K01
K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne

Forma zajęć: wykład

21. Ubezpieczenia społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego 5

22. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS, OFE, NFZ) 5

23. Zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce 5

24. Instrumenty zabezpieczenia emerytalnego 5
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Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Określenie potrzeb ubezpieczeniowych determinujących zakres i poziom ochrony
ubezpieczeniowej 5

32. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej w aspekcie ubezpieczeń na życie oraz IKE i IKZE 5

3
3. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej w aspekcie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz
ubezpieczeń majątkowych. 5

- powiązanie treści nauczania z dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą, - powtarzanie i utrwalanie, - ćwiczenia,
case study, - wykorzystanie rzutnika multimedialnego w trakcie wykładów, - wykorzystanie arkuszy ExcelMetody kształcenia

Grzebieniak.A, Pieńkowska-Kamieniecka.S, J.W.Przybytniowski (2016): Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego
oszczędzania emerytalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn

Iwanicz-Drozodwska.M. (red.) (2018): Ubezpieczenia , PWE, Warszawa

Marska-Dzioba.N (2004): Obowiązkowe fundusze emerytalne, Świat, Polska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Szyburska-Walczak G. (2015): Repetytorium. Ubezpieczenia społeczne,, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

29Przygotowanie projektu / eseju / itp.

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie projektu. Podstawą zaliczenia jest
uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i zaliczenia wykładów. Projekt będzie pracą zespołu studentów w grupach 2-3
osobowych, który będzie polegał na opracowaniu programu ubezpieczeniowego dla gospodarstwa domowego lub
przedsiębiorstwa (wybranego). Zaliczenie wykładów będzie w formie testu z jednokrotnym wyborem prawidłowej
odpowiedzi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena w oparciu o średnia arytmetyczną.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne Arytmetyczna

5 planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 planowanie ubezpieczeniowe i emerytalne [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

podatki a źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_17N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 56
ćwiczenia 17 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA IWIN-GARZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów mechanizmów finansowania przedsiębiorstwa, źródeł finansowania
działalności przedsiębiorstwa, pozyskanie wiedzy o normach i regułach, głównie z zakresu prawa podatkowego.

Wymagania wstępne:
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zna i rozumie współzależności między finansami,
sferą realną gospodarki a otoczeniem instytucji finansowych. Rozumie konieczność kształcenia ustawicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna procesy zachodzące w gospodarce, ze szczególnym
uwzględnieniem sfery finansowej i systemu
podatkowego

K_W021 EP1

zna podstawowe narzędzia pozyskiwania i analizy
informacji finansowo - podatkowych K_W032 EP2

zna finansowo-prawne uregulowania dotyczące
funkcjonowania podmiotów prywatnych i systemu
podatkowego

K_W043 EP3

ma wiedzę o złożoności relacji między uczestnikami życia
gospodarczego, przedsiębiorstwami, instytucjami
finansowymi i systemem podatkowym

K_W074 EP4

umiejętności

potrafi identyfikować, klasyfikować i objaśniać wpływ
zdarzeń podatków na sytuację majątkową i dochodową
jednostek, możliwość pozyskiwania kapitału K_U011 EP5

potrafi samodzielnie aktualizować wiedzę i doskonalić
umiejętności z uwzględnieniem zmian w gospodarce,
systemie podatkowym i dostępności źródeł finansowania
podmiotów gospodarczych

K_U082 EP6

potrafi wyjaśnić współzależności między zjawiskami
finansowymi, dostępności źródeł finansowania a
systemem podatkowym

K_U023 EP7

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny dostępnych źródeł z
zakresu finansów i rachunkowości, systemu
podatkowego

K_K011 EP8

jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy, szczególnie w wyborze źródeł
finansowania działalności przedsiębiorstwa i wpływu na
ich koszt systemu podatkowego

K_K042 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podatki a źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i formy finansowania 6

22. Finansowane wewnętrzne (amortyzacja, rezerwy) 6

23. Finansowanie dłużne (kredyt bankowy, obligacje, KPD) 6

14. Finansowanie ze środków własnych (emisja akcji, udziałów, polityka dywidendy) 6

15. Leasing 6

16. Pozostałe formy finansowania (kredyt kupiecki, zobowiązania) 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ogólna systematyka form finansowania 6

12. Wartość bieżąca płatności podatkowych w finansowaniu amortyzacją 6

23. Amortyzacja podatkowa a opłacalność projektów inwestycyjnych 6

14. Finansowanie poprzez rezerwy 6

25. Finansowanie ze środków obcych - analiza podatkowa finansowania kredytowego 6

16. Finansowanie ze środków obcych - obligacje, KPD 6

27. Leasing, faktoring 6

28. Porównanie opłacalności form finansowania dłużnego 6

19. Finansowanie zewnętrzne spółki osobowej 6

210. Nowy zewnętrzny kapitał własny - emisja akcji, udziałów 6

111. Porównanie opłacalności form finansowania wewnętrznego i zewnętrznego 6

Prezentacje multimedialne powiązane z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów przedsiębiorstwa,
rozwiązywanie zadań i przykładów z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych,
wykorzystanie metody przypadków i formuł wartości pieniądza w czasie.

Metody kształcenia

Jolanta Iwin-Garzyńska (2017): Finanse przedsiębiorstwa - zeszyt teorii i praw podatkowych, Economicus, Szczecin

Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk (2009): Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska 50%-70% maksymalnej liczby punktów. Ocenę
dostateczną z zaliczenia wykładów, gdy uzyska 60%-75% maksymalnej liczby punktów.
Student otrzymuje ocenę dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 70%-90% maksymalnej liczby punktów. Ocenę dobrą z
zaliczenia wykładów,  gdy uzyska 75% -90% maksymalnej liczby punktów.
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 90%-100% maksymalnej liczby punktów. Ocenę
bardzo dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 90%-100% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny z wykładów). Warunkiem jest
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 podatki a źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa Arytmetyczna

6
podatki a źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6
podatki a źródła i formy finansowania przedsiębiorstwa [wykład] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Aleksandra Duliniec (2011): Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa

Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk (2019): Oblicze polskiego systemu podatkowego i finansów przedsiębiorstwa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

38Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

podatki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_43N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 42
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ADAM ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami teorii opodatkowania oraz z budową polskiego systemu podatkowego

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych terminów ekonomicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna cele, funkcje i zasady opodatkowania K_W021 EP1

Zna źródła prawa podatkowego K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi klasyfikować podatki oraz objaśniać ich wpływ na
sferę realną K_U011 EP3

Potrafi wskazać na związki między strukturą gospodarki
a strukturą opodatkowania K_U022 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej analizy rozwiązań z zakresu
opodatkowania K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podatki

Forma zajęć: wykład

21. Geneza i istota podatku 2

12. Elementy teorii podatku 2

13. Funkcje i zasady podatkowe 2

14. Źródła prawa podatkowego 2

15. Podatki dochodowe 2

16. Podatki obrotowe 2

17. Podatki majątkowe 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wprowadzenie do opodatkowania 2

22. Opodatkowanie dochodów z pracy osób fizycznych 2
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23. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych 2

14. Opodatkowanie dochodu osób prawnych 2

15. Opodatkowanie obrotu 2

16. Podatki majątkowe i niesklasyfikowane 2

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia oparte na analizie aktów prawnych oraz materiału empirycznego.Metody kształcenia

 Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki  (2011): Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa

Dolata Stanisław (2011): Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa

Grzegorz Szczodrowski (2019): Polski system podatkowy, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podatki Arytmetyczna

2 podatki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 podatki [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

podstawy auditingu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_9N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ STRĄK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zakresem usług wykonywanych przez biegłego rewidenta, związanych z
badaniem sprawozdania finansowego, a także świadczeniem usług atestacyjnych. W czasie zajęć zostaną przybliżone
podstawowe regulacje prawne odwołujące się do zawodu biegłego rewidenta, norm jego wykonywania, a także zasad
etyki zawodowej. Podczas studiowania przedmiotu słuchacz pozna etapy prac audytowych, podstawowe metody,
techniki i narzędzia stosowane przy rewizji sprawozdania finansowego.

Wymagania wstępne:
Student ma wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, sporządzania sprawozdania finansowego, analizy finansowej
oraz metod ilościowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia związane z rewizją finansową
oraz świadczeniem usług atestacyjnych. K_W011 EP1

Wie, jakich metod i narządzi oraz technik pozyskiwania
informacji potrzebuje biegły rewident w swojej pracy. K_W062 EP2

Zna podstawowe zasady kodeksu etyki biegłych
rewidentów oraz przedstawicieli zawodów
współpracujących z biegłym rewidentem.

K_W05
K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi zinterpretować i przeanalizować podstawowe
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym na
potrzeby wydania opinii o przeprowadzonej rewizji
finansowej.

K_U011 EP4

Potrafi wymienić i opisać zakres obowiązków biegłego
rewidenta oraz pracowników jednostki gospodarczej, z
którą biegły współpracuje.

K_U062 EP5

Potrafi przygotować pracę pisemną na wybrane tematy
związane z podstawami auditingu oraz zaprezentować ją
na forum grupy wykorzystując fachową terminologię oraz
sprzęt komputerowy.

K_U09
K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Ma świadomość, że wykonując zawód biegłego rewidenta
istnieje konieczność doskonalenia zawodowego. K_K011 EP7

Jest gotów do wypełnienia zadań stojących przed
biegłym rewidentem wykonującym badanie sprawozdania
finansowego lub świadczącym usługi atestacyjne.

K_K03
K_K042 EP8

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki w zawodzie
biegłego rewidenta. K_K053 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy auditingu

Forma zajęć: wykład

11. Istota, cel przedmiot audytu - pojęcie usług atestacyjnych 6

22. Planowanie badania ? ryzyko i istotność 6

23. Badania właściwe - testy zgodności oraz wiarygodności 6

14. Przegląd analityczny 6

15. Sprawozdanie z badania 6

16. Zaliczenie 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Analiza rodzajów usług świadczonych przez biegłego rewidenta 6

12. Zawód biegłego rewidenta 6

13. Czynności przed zawarciem umowy 6

24. Planowanie badania ? ryzyko i istotność 6

25. Badania właściwe - testy zgodności oraz wiarygodności 6

16. Przegląd analityczny 6

17. Przygotowanie sprawozdania z badania 6

Prezentacje multimedialne, case study, analiza źródeł prawa, praca w grupach, aktywizujące metody (gry słowne,
quizy, burza mózgów).Metody kształcenia

Barbara Misterska - Dragan (2018): Przewodnik MSB - procedury, PIBR, Warszawa

Józef Marzec, Jan Śliwa (2016): Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i ocena ich zdolności do rozwoju, Difin,
Warszawa

PIBR (2018): Krajowe Standardy Badania, PIBR, Warszawa

Literatura podstawowa

D. Krzywda (2012): Rewizja sprawozdań finansowych, SkwP, Warszawa

International Ethics Standards Board for Accountants (2018): Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych, IESBA

Józef Marzec, Jan Śliwa (2016): Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Studium
przypadku, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP6,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny pisemnego kolowium - teset jednokrotnego wyboru. Student otrzymuje ocenę
dostateczną, gdy uzyska minimum 60% możliwych do osiągnięcia punktów. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny
projektu grupowego zawierającego elementy wykorzystani procedur rewizyjnych. Kryteria oceny: porawność
merytoryczna, sposób rozwiązania problemu, sposób prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z wykładu (50%),
zaokrąglaną do najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
jednak, aby obydwie oceny cząstkowe (z wykładów i z ćwiczeń) były pozytywne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 podstawy auditingu Arytmetyczna

6 podstawy auditingu [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 podstawy auditingu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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17Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

podstawy finansów
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_28N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 61

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 E

Razem 25 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SŁAWOMIR FRANEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Identyfikacja i rozumienie procesów zachodzących w obszarze systemu finansowego, w wymiarze krajowym i
międzynarodowym

Wymagania wstępne:
Student posiada znajomość tematyki z zakresu wiedzy o społeczeństwie; umie wykonywać podstawowe operacje
matematyczne; potrafi korzystać ze źródeł wiedzy pierwotnych i wtórnych dostępnych w Internecie i w literaturze.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Identyfikuje podstawowe zjawiska, kategorie i
instrumenty finansowe oraz podstawowe problemy
badawcze nauki finansów

K_W01
K_W021 EP1

Ma wiedzę z zakresu podstawowych reguł działania
systemu finansowego, głównie w obszarze instytucji
finansowych i niefinansowych (sektora publicznego i
prywatnego) oraz związków ze sferą realną.

K_W04
K_W062 EP2

Rozumie rolę pieniądza w gospodarce i mechanizm jego
kreacji. K_W023 EP3

umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować przebieg zjawisk
pieniężnych we współczesnej gospodarce.

K_U01
K_U021 EP4

Ma podstawowe umiejętności analizowania wpływu
wykorzystywania instrumentów finansowych przez
instytucje finansowe i niefinansowe w oparciu o kryteria
rentowności, płynności i ryzyka na sytuację finansową.

K_U01
K_U032 EP6

Ma zdolność do komunikowania się z otoczeniem i
przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu reguł
funkcjonowania współczesnego systemu finansowego. K_U093 EP8

kompetencje społeczne

Jest przygotowany o wykorzystywania opinii eksperckich
w podejmowaniu podstawowych decyzji finansowych K_K021 EP5

Ma zdolność do identyfikacji podstawowych dylematów
etycznych związanych z wykorzystywaniem
instrumentów finansowych w sektorze prywatnym i
publicznym w kontekście pokusy nadużycia.

K_K052 EP7

Jest gotów do selekcji i oceny dostępnych źródeł
informacji finansowych. K_K013 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy finansów

Forma zajęć: wykład

1
1. Finanse, pieniądz, instrumenty finansowe ? ewolucja i współczesność. Źródła wiedzy o finansach.
Finansista na rynku pracy. Subdyscypliny finansów. Finanse w ujęciu funkcjonalnym i podmiotowym. 1

2
2. Specyfika poszczególnych instytucji finansowych - aktywne i pasywne instytucje finansowe. Rola
nadzoru nad instytucjami finansowymi 1

2
3. Ceny aktywów na rynkach finansowych. Rynkowe stopy procentowe i krzywa dochodowości. Kursy
walutowe, kursy akcji - determinanty zmian. 1

1
4. Bank centralny i jego cele. NBP w funkcji banku emisyjnego, banku państwa i banku banków. Stopy
procentowe banku centralnego i inne narzędzia polityki pieniężnej 1

2
5. Wyzwania współczesnych finansów w ujęciu międzynarodowym i krajowym - kryzysy i reformy. Strefa
euro a optymalny obszar walutowy 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe pojęcia i obszary finansów. Analiza przykładowego tekstu finansowego 1

12. Pieniądz. Kreacja pieniądza, agregaty pieniężne. Inflacja i stopy procentowe. 1

13. Strefa euro. Kryteria konwergencji a Polska 1

1
4. Rola finansów w realizacji zadań publicznych ? podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych
(w tym samorządowych) 1

15. Podstawowe charakterystyki sektora bankowego. Rodzaje usług bankowych 1

16. Podstawowe charakterystyki sektora ubezpieczeń. Rodzaje produktów ubezpieczeniowych 1

17. Podstawowe charakterystyki funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 1

1
8. Mechanizm decyzyjny w banku centralnym ? dyskusja z podziałem ról. Analiza założeń polityki
pieniężnej. 1

Forma zajęć: laboratorium

1

1. Internetowe źródła informacji finansowych ? GUS, Eurostat, Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Bank Światowy, NBP, EBC

1

1

2. Wyszukanie agregatów pieniężnych na stronach różnych banków centralnych. Analiza porównawcza
inflacji i stóp procentowych między krajami. CPI a struktura koszyka inflacyjnego.

1

1

3. Strona internetowa MF jako źródło informacji o finansach publicznych w Polsce. Żródła informacji o
budżetach jednostek samorządu terytorialnego?

1

1
4. Analiza deficytu i długu publicznego w Polsce na tle porównań międzynarodowych

1

1
5. Przegląd produktów kredytowych i depozytowych z wykorzystaniem stron internetowych polskich
banków. Przegląd produktów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem stron internetowych polskich
towarzystw ubezpieczeniowych

1

1

6. Przegląd spółek notowanych na GPW. Dynamika cen akcji na GPW. Przegląd indeksów giełdowych w
Polsce i na świecie.

1

2
7. Źródła informacji o kondycji finansowej spółek giełdowych - podstawowe wskaźniki finansowe spółki
giełdowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. 1

1
8. Kalkulator płacy brutto/netto. Klin podatkowy

1

Prezentacja multimedialna powiązana z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze finansów; analiza danych
źródłowych (głównie z Internetu; MF, KNF, NBP i największe polskie instytucje finansowe) dotyczących struktury i
ewolucji systemu finansowego oraz przykładami podstawowych kalkulacji finansowych; dyskusja.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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red. B. Pietrzak, Z. Polański, B Woźniak (2018): System finansowy w Polsce, t. 1 i 2, PWN

S. Owsiak (2015): Finanse, PWE
Literatura podstawowa

K. Jajuga (2007): Elementy nauki o finansów, PWE

red. M. Podstawka (2017): Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, PWN

Z. Bodie, R.C. Merton (2003): Finanse, PWE

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

45Przygotowanie się do zajęć

40Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia
W przypadku laboratoriów przedmiotem oceny jest aktywność w trakcie realizacja zadań polegających na analizie
danych źródłowych dostępnych w internecie. Ocena jest uzależniona od szybkości realizacji zadań, trafności
wyciąganych wniosków i umiejętności ich przekazywania.
W przypadku ćwiczeń przedmiotem oceny jest test (kilka krótkich pytań otwartych) weryfikujący osiągniecie
poszczególnych efektów kształcenia.  Ocenę bardzo dobrą może uzyskać wyłącznie osoba wykazująca się
aktywnością na zajęciach
Forma i warunki egzaminu
Egzamin testowy (kilkanaście pytań) weryfikujący osiągnięcie efektów kształcenia uzupełniony krótkimi pytaniami
otwartymi. Ocena z egzaminu może być podwyższona o jeden stopień (przy pozytywnym zaleczeniu testu
egzaminacyjnego) w przypadku wykazywania się aktywnością w realizacji zadań domowych rozszerzających wiedzę
przedstawianą na wykładach
Ocenianie:
Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie co najmniej 50% punktów na egzaminie/zaliczeniu oraz
pozytywna ocena co najmniej połowy zadań realizowanych w trakcie laboratoriów świadczące o osiągnięciu w
stopniu podstawowym zakładanych efektów kształcenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyznaczana jako średnia ważona ocen z egzaminu (waga 50%) i z zaliczenia ćwiczeń (25%) i
laboratoriów (25%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy finansów Ważona

1 podstawy finansów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,25

1 podstawy finansów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,25

1 podstawy finansów [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

podstawy prawa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3315_29N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31 wykład 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa, w szczególności prawa prywatnego.  Poznanie
systemu prawnego i jego kluczowych elementów

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia prawne

K_W04
K_W05
K_W06
K_W08

1 EP1

Student zna podstawowe instytucje prawa cywilnego
K_W04
K_W06
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi interpretować teksty prawne K_U101 EP3

Student potrafi wyrażać opinie co do aksjologicznych
wartości zawartych w normach prawnych K_U032 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy prawa

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie prawa. Prawo a inne systemy norm społecznych. Norma prawna i przepis prawny 1

12. Źródła prawa ? pojęcie, rodzaje źródeł prawa. Ogłaszanie aktów prawnych 1

2
3. Charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa ? prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo
karne 1

1
4. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa pracy - zasady prawa pracy, podmioty prawa pracy, stosunek
pracy 1

15. Ogólne zagadnienia z zakresu prawa pracy - ustanie stosunku pracy 1

16. Ogólne wiadomości o prawie cywilnym 1

17. Czynności cywilnoprawne ? pojęcie, rodzaje 1

18. Wadliwość czynności cywilnoprawnych 1

19. Przedstawicielstwo i przedawnienie 1

1/2



110. Podstawowe pojęcia prawa rzeczowego 1

111. Własność, posiadanie, ograniczone prawa rzeczowe 1

112. Zobowiązania ? pojęcie, świadczenie, wielość dłużników lub wierzycieli 1

113. Ogólne wiadomości o umowach, zasada swobody umów 1

114. Czyny niedozwolone. Bezpodstawne wzbogacenie 1

Wykład prowadzony metodą konwersatoryjną z aktywnym udziałem studentów oraz z zastosowaniem prezentacji
multimedialnych.Metody kształcenia

B. Gnela (2018): Podstawy prawa dla ekonomistów, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel (2016): Prawo cvywilne. Zarys wykładu, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium w formie testu lub pytań opisowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy prawa Ważona

1 podstawy prawa [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

podstawy rachunkowości
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_30N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 17 ZO

wykład 17 E

Razem 34 5

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WALDEMAR GOS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Poznanie znaczenia rachunkowości jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.
Zrozumienie istoty zasobów i procesów występujących w przedsiębiorstwie oraz zasad ich ewidencji.
Zrozumienie istoty wyniku finansowego.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw przedsiębiorczości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna klasyfikacji majątku przedsiębiorstwa i procesów
zmieniających majątek K_W031 EP1

Zna i rozumie nadrzędne zasady rachunkowości K_W012 EP2

umiejętności

Potrafi ewidencjomować proste operacje gospodarcze K_U011 EP3

Potrafi sporządzać uproszczony bilans i ustalać wynik
finansowy K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie zawodu księgowego i jego
odpowiedzialność K_K011 EP5

Rozumie dylematy etyczne z zakresu rachunkowości K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy rachunkowości

Forma zajęć: wykład

11. Istota i znaczenie rachunkowości 1

22. Majątek przedsiębiorstwa 1

23. Opracje gospodarcze 1

24. Konto księgowe 1

15. Zasady rachunkowości 1

46. Wynik finansowy 1

17. Organizacja rachunkowości 1

18. Poprawianie błędów księgowych 1
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19. Etyka i dylemanty etyczne w rachunkowości 1

210. Case study 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Wprowadzenie do rachunkowości 1

22. Klasyfikacja majątku przedsiębiorstwa 1

33. Bilans 1

24. Operacje gospodarcze 1

25. Konto księgowe 1

46. Wynik finansowy i konta wynikowe 1

27. Przykłady całościowe - od bilansu do bilansu 1

18. Ewidencja sytetyczna i analityczna. Poprawianie błędów księgowych 1

praca w grupach, metoda przypadków, analiza dokumentów źródłowych, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

K. Sawicki (Red.) (2011): Rachunkowość. Zasady prowadzenia. Zadania z rozwiązaniami , Ekspert , Wrocław

P. Szczypa (Red.) (2018): Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki , CeDeWu, Warszawa

T. Kiziukiewicz (Red.) (2012): Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych , Ekspert , Wrocław

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2018, poz. 395 ze zm.) :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

34Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu i ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (70%) i oceny z zaliczenia (30%), zaokrągloną do najbliżej
oceny zgodnie z regulaminem studiów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy rachunkowości Ważona

1 podstawy rachunkowości [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

1 podstawy rachunkowości [wykład] egzamin 0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

podstawy zarządzania
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2865_31N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA GADOMSKA-LILA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania organizacji i zarządzania w odniesieniu do praktyki
gospodarczej. Prezentacja kluczowych funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i
kontrolowanie. Rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi zarządzania w procesie analizy sytuacji
organizacji, identyfikacji problemów oraz wskazania propozycji rozwiązań (lub oceny zastosowanych wariantów
rozwiązań).

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień ogólnoekonomicznych i społecznych dotyczących instytucji rynkowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
wyjaśnia mechanizmy zarządzania organizacjami i
opisuje ich uwarunkowania

K_W06
K_W081 EP1

umiejętności
potrafi zidentyfikować i przeanalizować problemy
dotyczące zarządzania organizacjami oraz zaproponować
właściwe rozwiązywania

K_U011 EP2

kompetencje społeczne
posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów
zarządzania i umiejętności ich rozwiązywania K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy zarządzania

Forma zajęć: wykład

2
1. Istota zarządzania, ewolucja teorii zarządzania, współczesne trendy, koncepcje i metody zarządzania.
Kulturowy kontekst zarządzania. 1

12. Funkcje i cechy zarządzania, szczeble zarządzania; role i umiejętności menadżerów. 1

1
3. Proces decyzyjny ? rodzaje decyzji, etapy procesu decyzyjnego, czynniki racjonalności, specyfika
indywidualnych i grupowych decyzji. 1

1
4. Planowanie ? cel i istota planowania, etapy procesu planowania, istota strategii, misji, wizji, planów,
celów; przyczyny niepowodzenia w planowaniu. 1

1
5. Organizowanie ? istota i znaczenie struktury organizacyjnej, zasady projektowania struktur
organizacyjnych, zmiany w strukturach. 1

1
6. Motywowanie i przewodzenie ludziom ? specyfika i zasady motywowania; podstawowe style
przywódcze z uwzględnieniem warunków ich efektywności. 1

1
7. Kontrolowanie ? istota kontrolowania, proces kontrolowania, rodzaje kontroli i ich cele, cechy
skutecznego systemu kontroli. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1.  Analiza procesu zarządzania i roli menadżerów w tym procesie; identyfikacja kluczowych wyzwań
oraz charakterystycznych cech współczesnego zarządzania. 1

2
2. Organizacja jako podstawowy obiekt zarządzania ? pojęcie i typy organizacji, systemowy model
organizacji, charakterystyka otoczenia organizacji i jego komponentów. 1
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1
3. Analiza procesu podejmowania decyzji, ocena różnych form decydowania, zwiększanie racjonalności
decyzji. 1

1
4. Podstawowe aspekty planowania w organizacji ? uwarunkowania i elementy planowania, rodzaje
planów. 1

1
5. Struktura organizacyjna ? identyfikacja i analiza różnych typów struktur organizacyjnych,
projektowanie struktur. 1

16. Identyfikacja sposobów i narzędzi motywowania oraz przewodzenia ludziom. 1

1
7. Kształtowanie skutecznego systemu kontroli; zadania kontroli, etapy kontrolowania, cechy
skutecznego systemu kontroli. 1

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; przekazywanie wiedzy teoretycznej popartej przykładami
praktycznymi;
Ćwiczenia praktyczne ukazujące zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania; zadania pozwalające na sprawdzenie
zrozumienia i umiejętności wykorzystania omawianych teorii i narzędzi zarządzania; studia przypadków, dyskusje w
grupach.

Metody kształcenia

Griffin R. W. (2017): Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa

Jemielniak D., Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2014): Zasady zarządzania, Wolters Kluwer business, Warszawa

Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002): Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Dobrodziej B. (red.) (2008): Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP2ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne, a w przypadku ćwiczeń - sprawdzian, które testują osiągnięcie
efektów kształcenia w przedmiotowym zakresie dotyczącym podstaw zarządzania.
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu podstaw
zarządzania oraz gdy potrafi objaśnić podstawowe mechanizmy zarządzania organizacjami.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wykładów i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy zarządzania Arytmetyczna

1 podstawy zarządzania [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 podstawy zarządzania [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

polityka społeczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2862_69N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 8 ZO

wykład 8 ZO

Razem 16 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BARBARA KRYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zadaniami społecznymi państwa, podmiotami, sposobami i instrumentami polityki społecznej

Wymagania wstępne: zagadnienia z makroekonomii i wiedza ogólnospołeczna

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student identyfikuje aktualne problemy społeczne i ze
zrozumieniem posługuje się pojęciami z zakresu polityki
społecznej

K_W011 EP1

Student definiuje najważniejsze procesy społeczne i
dostrzega ich związki z gospodarką; wyjaśnia zadania
społeczne państwa i JST

K_W072 EP2

umiejętności

Student potrafi samodzielnie aktualizować wiedzę,
wykorzystując wiarygodne, aktualne źródła informacji o
procesach i problemach społecznych

K_U081 EP3

potrafi ocenić rządowe rozwiązania w zakresie
współczesnej polityki społecznej oraz przygotować na
ten temat wystąpienie publiczne

K_U01
K_U03
K_U07

2 EP4

kompetencje społeczne

przygotowany do aktywnego uczestnictwa w
organizacjach/zespołach realizujących cele społeczne K_K031 EP5

Jest gotów do właściwego zachowywania się w sprawach
spolecznych K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka społeczna

Forma zajęć: wykład

21. Polityka społeczna 6

22. Zmiany strukturalne społeczeństwa polskiego i poziom życia. 6

13. Ubóstwo jako kwestia społeczna oraz sposoby jego ograniczania 6

14. Polityka zatrudnienia a bezrobocie 6

2
5. Polityka edukacyjna a polityka społeczna. Kreowanie kapitału ludzkiego. Life Long Learning ?

6

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej 6

1
2. System emerytalny w Polsce. Polityka ludnościowa i rodzinna

6

23. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. 6

14. Podstawowe mierniki rynku pracy ? studia przypadków, 6

25. Polityka mieszkaniowa i jej cele społeczne. Pojęcie, zadania, sposoby i środki realizacji 6

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, metoda przypadków, praca w grupachMetody kształcenia

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M.,(red.) (2016):  Polityka społeczna,  Wydawnictwo Naukowe PWN ,  Warszawa

Kowalczyk O., Kamiński S. (2013):  Wymiary polityki społecznej,  Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław

Kurzynowski A. (red.) (2006):  Polityka społeczna,  SGH Warszawa, Warszawa

Literatura podstawowa

Barr N. (2016):  Ekonomia polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Szpor G. (red.) (2013): System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa

Czasopismo „Polityka społeczna”

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

22Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

17Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń: średnia ważona: 60% sprawdzian pisemny, 40% prezentacja,
zaliczenie wykładu:  100% egzamin pisemny,

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 polityka społeczna Arytmetyczna

6 polityka społeczna [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 polityka społeczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

prawo gospodarcze
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_52N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROBERT PISZKO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami  prawa gospodarczego. Przedmiot obejmuje nauczanie podstaw
prawa gospodarczego

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne w zakresie:
- wiedzy - student opanował podstawowe informacje o prawie (akty normatywne, wykładnia i stosowanie prawa), zna
podstawowe reguły uczestniczenia w obrocie prawnym;
- umiejętności - student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy  tekstu prawnego;
- kompetencji (postaw) - student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest
językowo przygotowany do analizy różnego rodzaju tekstów, w tym tekstów prawnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna administracyjne uwarunkowania
prowadzenia działalności gospodarczej

K_W04
K_W06
K_W08

1 EP1

Student zna podstawowe zagadnienia prawa cywilnego,
jego wykładni i stosowania

K_W04
K_W062 EP2

Student ma wiedzę o uregulowaniach dotyczących
uczciwej i nieuczciwej konkurencji K_W063 EP3

Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy z
zakresu prawo upadłościowego i naprawczego K_W064 EP4

umiejętności

Student potrafi podjąć czynności w celu podjęcia
działalności gospodarczej w określonej formie.

K_U08
K_U111 EP5

Student potrafi wykorzystać instytucje prawa cywilnego
w kształtowaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy K_U03

K_U092 EP6

Student potrafi kwalifikować czyny uczciwej lub
nieuczciwej konkurencji K_U083 EP7

kompetencje społeczne

Student jest gotów w sposób świadomy wykorzystywać
narzędzia prawne w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem

K_K03
K_K041 EP9

Student jest gotów rozwiązywać problemy związane z
projektowaniem działalności gospodarczej przy
wykorzystaniu wiedzy z zakresu finansów

K_K042 EP10

Student jest gotów wykorzystywać specjalistyczny język
prawniczy w kontaktach z prawnikami i podmiotami
świadczącymi pomoc prawną

K_K023 EP11

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: prawo gospodarcze

Forma zajęć: wykład

11. Administracyjne uregulowania dotyczące działalności gospodarczej 3

12. Przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo, firma, prokura, obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców 3

33. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 3

34. Umowy prawa handlowego 3

05. Prawo gospodarcze 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Administracyjne uregulowania dotyczące działalności gospodarczej. Przypadki praktyczne. 3

42. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne przypadki prawa handlowego 3

33. Umowy w działalności gospodarczej. Praktyczne przypadki prawa cywilnego 3

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjneMetody kształcenia

Olszewski J (2015): Prawo gospodarcze publiczne, CH Beck

Olszewski J. (2016): Prawo gospodarcze.Kompendium, CH.Beck

Snażyk Z., Szafrański A. (2016): Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck

Strzyczkowski K. (2010): Prawo gospodarcze publiczne, CH Beck

Literatura podstawowa

Panowicz-Lipska J.. Radwański Z. (2015): Zobowiązania.Część szczegółowa, CH Beck

Radwański Z. (2015): Prawo cywilne.Część ogolna, CH Beck

Radwański Z. (2016): Zobowiązania.Część ogólna, CH Beck

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP2,EP5,
EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP11,EP6,EP7,
EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:
Student po każdym wykładzie składa zaliczenie pisemne tego wykładu sprawdzające wiedzę,  umiejętności i
kompetencje społeczne  udzielając odwiedzi na trzy pytania otwarte.
Na każdych ćwiczeniach Student realizuje zadanie prawnicze (casus).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną (wykład), jeżeli  opanował wiedzę  wskazaną w treściach programowych w
stopniu podstawowym (zaliczone na min. 51%).
Student otrzymuje ocenę dostateczną z ćwiczeń, jeżeli rozwiązał zadanie poprawnie co do zasady.
Ocena z przedmiotu:
Koordynator wystawia ocenę z przedmiotu na podstawie wyników z zaliczenia wykładu i ćwiczeń, w oparciu o średnia
arytmetyczną

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 prawo gospodarcze Arytmetyczna

3 prawo gospodarcze [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 prawo gospodarcze [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

1Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

rachunek kosztów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_51N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 17 ZO

wykład 17 E

Razem 34 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr DAMIAN ŁAZARCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu sprawozdawczego rachunku kosztów. Stworzenie
podstaw do wyceny rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów pracy na potrzeby raportowania i analizy kosztów.

Wymagania wstępne: Student zna system rachunkowości finansowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi identyfikować i charakteryzować koszty w
przedsiębiorstwie. K_W081 EP1

Student zna zasady prowadzenia sprawozdawczego
rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. K_W032 EP2

umiejętności

Student potrafi klasyfikować koszty na potrzeby
sprawozdawczego rachunku kosztów. K_U011 EP3

Student potrafi realizować etapy sprawozdawczego
rachunku koszów. K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za
informacje generowane przez sprawozdawczy rachunek
kosztów i jest gotów do kreatywnego rozwiązywania
problemów praktycznych

K_K01
K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunek kosztów

Forma zajęć: wykład

11. Istota i znaczenie rachunku kosztów. 3

22. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów- wybrane klasyfikacje kosztów. 3

23. Metody wyceny produktów pracy. Ewidencyjny rachunek kosztów a koszty wytworzenia. 3

24. Koszty pośrednie produkcyjne i nieprodukcyjne. 3

25. Istota i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej. 3

26. Kalkulacje podziałowe. 3

27. Kalkulacje doliczeniowe. 3

28. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. 3
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29. Raportowanie i analiza kosztów. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Identyfikacja kosztów na potrzeby rachunku kosztów. 3

22. Przekroje klasyfikacyjne kosztów stosowane w rachunku kosztów. 3

23. Ewidencyjny rachunek kosztów i jego wykorzystanie do wyceny kosztów produktów pracy. 3

24. Koszty pośrednie produkcyjne i nieprodukcyjne. 3

25. Wybrane metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej. 3

26. Kalkulacje podziałowe. 3

27. Kalkulacje doliczeniowe. 3

28. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. 3

29. Raportowanie i analiza kosztów. 3

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, case study, praca w grupach.Metody kształcenia

Kiziukiewiecz T. (red.) (2003): Rachunek kosztów. Zbiór zadań., Ekspert, Wrocław

Nowak E. (2009): Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław
Literatura podstawowa

Nowak E. (2010): Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach., Ekspert, Wrocław

Sadowska B. (2017): Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 2019 poz. 351.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

34Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy na podstawie zadań.
Podstawą zaliczenia wykładów jest egzamin pisemny, obejmujące weryfikację wiedzy na podstawie testu z jedną
prawidłową odpowiedzią.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z zaliczenia ćwiczeń oraz z
egzaminu na wykładzie.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 rachunek kosztów Arytmetyczna

3 rachunek kosztów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 rachunek kosztów [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

rachunkowość  budżetowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MARCIN KACZMAREK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z istotą rachunkowości budżetowej, podstawami prawnymi rachunkowości budżetowej, zaznajomienie z
zasadami gospodarki finansowej podmiotów sfery budżetowej, przedstawienie ewidencji księgowej i rozliczania
wydatków i dochodów budżetowych, przedstawienie zasad ustalania i rozliczania wyniku finansowego jednostek sfery
budżetowej, zaznajomienie z zakresem i treścią sprawozdań jednostek sfery budżetowej, przedstawienie regulacji w
zakresie rachunkowości budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, podstawowa wiedza w zakresie finansów publicznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę o państwie i jego strukturach oraz o
formach działalności jednostek sektora publicznego K_W041 EP1

Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji w
jednostkach sektora finansów publicznych.

K_W02
K_W032 EP2

Zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji w
jednostkach budżetowych.

K_W01
K_W03
K_W05
K_W06
K_W08

3 EP3

umiejętności
Potrafi przygotować, przeanalizować dokumenty i
sprawozdania

K_U04
K_U06
K_U10

1 EP4

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania w obszarze
finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów
publicznych

K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość  budżetowa

Forma zajęć: wykład

2
1.  Zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej Funkcje, normy i zasady rachunkowości
budżetowej 4

22. Realizacja i ewidencja wydatków jednostek budżetowych 4

13.  Realizacja i ewidencja dochodów budżetowych 4

14. Wybrane zagadnienia rachunkowości jednostek budżetowych 4

15. Sprawozdawczość bilansowa jednostek sfery budżetowej 4
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16. Sprawozdawczość budżetowa jednostek sfery budżetowej 4

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4

12. Czytanie klasyfikacji budżetowych 4

23. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych 4

14. Ewidencja księgowa dochodów budżetowych 4

15. Ewidencja księgowa pozostałych obszarów funkcjonowania jednostek budżetowych 4

16. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych 4

27. Sporządzanie sprawozdań w jednostkach budżetowych 4

Wykład prezentacją informacji dotyczących omawianych tematów. Ćwiczenia służące zapoznaniu studentów z
zagadnieniami od strony praktycznej.Metody kształcenia

Augustowska Maria, Rup Wojciech (2019):  Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego., ODDK, Gdańsk,

Gabrusewicz Tomasz, Nowak Liliana, Marchewka-Bartkowiak Kamilla red.  (2012): Finanse i rachunkowość budżetowa.
Studium przypadku, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa

Kiziukiewicz Teresa red. (2014): Rachunkowość jednostek sektora finansow publicznych i instytucji finansowych. , Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. , Warszawa

Kiziukiewicz Teresa red. (2014): Rachunkowość sektora finansów publicznych , Difin, Warszawa

Winiarska Kazimiera, Kaczurak-Kozak Monika (2018): Rachunkowość budżetowa  Regulacje obowiązujące od 1 stycznia
2018 roku, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

32Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

W części ćwiczeniowej zadania z operacjami do zaksięgowania. W części wykładowej test z wiedzy składający się z
20 pytań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to średnia z ocen uzyskanych z kolokwiów z ćwiczeń i wykładów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 rachunkowość  budżetowa Arytmetyczna

4 rachunkowość  budżetowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 rachunkowość  budżetowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

rachunkowość  instytucji finansowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 16 ZO

wykład 8 ZO

Razem 24 3

Koordynator
przedmiotu:

dr URSZULA WAWER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rachunkowości instytucji finansowych.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawowe pojęcia z rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, bankowości ,
ubezpieczeń, a także potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze w jednostkach gospodarczych oraz doskonalić i
uzupełniać nabytą wiedzę.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna mechanizmy funkcjonowania banków i zakładów
ubezpieczeń. K_W021 EP1

Zna przepisy prawne regulujące rachunkowość banków i
zakładów ubezpieczeń. K_W042 EP2

Zna zasady ewidencji operacji gospodarczych w
bankach. K_W063 EP3

Zna zakres i ogólną strukturę sprawozdań finansowych
instytucji finansowych. K_W084 EP4

umiejętności

Potrafi klasyfikować składniki majątku i sporządzać
bilans banku i zakładu ubezpieczeń. K_U011 EP5

Potrafi klasyfikować elementy kształtujące wynik
finansowy banków i zakładów ubezpieczeń. K_U042 EP6

Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze z
zastosowaniem bankowego planu kont i objaśniać ich
wpływ na pozycje sprawozdania finansowego.

K_U103 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów nabytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu
rachunkowości instytucji finansowych wykorzystać w
rozwiązywaniu praktycznych problemów K_K021 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość  instytucji finansowych

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota, zakres i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej. Podstawy prawne rachunkowości
banków. Bilans banku. 5

1
2. Budowa bankowego planu kont. Zasady ewidencji operacji bankowych. Operacje z podmiotami
niefinansowymi - ewidencja kredytów. 5

13. Ewidencja depozytów. Operację z udziałem środków pieniężnych. Rozrachunki międzybankowe. 5
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14. Zasady ewidencji operacji z podmiotami finansowymi i sektorem budżetowym. 5

1
5. Istota i zakres działalności ubezpieczeniowej. Specyfika rachunkowości ubezpieczeniowej. Podstawy
prawne rachunkowości ubezpieczeniowej. 5

1
6. Charakterystyka majątku ubezpieczycieli. Struktura aktywów i pasywów. Bilans zakładu ubezpieczeń i
reasekuracji 5

17. Istota tworzenia, rodzaje i metody ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 5

1
8. Czynniki kształtujące wynik finansowy zakładu ubezpieczeń. Struktura i ustalanie technicznego i
ogólnego wyniku finansowego. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Zapoznanie z istotą i specyficznymi cechami rachunkowości bankowej. 5

22. Struktura bilansu banku. Klasyfikowanie składników majątku i sporządzanie bilansu banku. 5

13. Plan kont banku. Charakterystyka i ewidencja aktywów trwałych. 5

14. Operacje z podmiotami niefinansowymi. Ewidencja kredytów i depozytów. 5

1
5. Operacje z udziałem środków pieniężnych. Zasady ewidencji operacji z podmiotami finansowymi i
sektorem budżetowym. 5

16. Rozliczenia międzybankowe. Koszty i przychody banku. 5

2
7. Przykład całościowy - operacje z podmiotami niefinansowymi, finansowymi i sektorem budżetowym.

5

18. Zagadnienia ogólne dotyczące specyfiki rachunkowości ubezpieczeniowej. 5

19. Klasyfikowanie składników aktywów i pasywów. Sporządzanie bilansu ubezpieczycieli. 5

110. Poznanie budowy i struktury planu kont zakładu ubezpieczeń. Specyficzne dokumenty księgowe. 5

111. Ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zmian ich stanu. 5

1
12. Czynniki kształtujące wynik finansowy instytucji ubezpieczeniowej. Klasyfikowanie przychodów i
kosztów. 5

213. Ustalanie technicznego rachunku ubezpieczeń i ogólnego wyniku finansowego. 5

Wykład z prezentacją multimedialną, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia

T. Kiziukiewicz (red.) (2014): Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji
finansowych , PWE, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorcowego planu kont dla banków, tekst jednolity
Dz.U. nr 181, poz. 1082 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów
ubezpieczeń i reasekuracji, Dz.U. z 2016, poz. 562.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 395 ze zm.

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium.
Zaliczenie wykładu na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego testu.
Studenci oceniani są na podstawie pisemnego zaliczenia, które sprawdza efekty w zakresie wiedzy (wykład- test z
jedną prawidłową odpowiedzią- 30% punktów) i umiejętności (ćwiczenia - zadania 70% punktów). Studenci podczas
zaliczenia mogą korzystać z bankowego planu kont oraz jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości.
Wiedza z zakresu wykładów jest weryfikowana poprzez wprowadzenie pytań testowych do kolokwium
przeprowadzanego w ramach ćwiczeń. Student otrzymuje pozytywną ocenę z przedmiotu, gdy uzyska 60% ogólnej
sumy punktów z testu i zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń (50%) i oceny w wykładu (50%), zaokrągloną do
najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest jednak, aby obydwie
oceny cząstkowe ( z wykładów i ćwiczeń) były pozytywne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 rachunkowość  instytucji finansowych Arytmetyczna

5 rachunkowość  instytucji finansowych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 rachunkowość  instytucji finansowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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M. Stępień, K. Jonas, A. Szkarłat (2004): Rachunkowość zakładów ubezpieczeń , AE w Krakowie, Kraków

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 329 ze zm.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

24Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

rachunkowość finansowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_40N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52
ćwiczenia 25 ZO

wykład 20 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr URSZULA WAWER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o
rachunkowości.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady i techniki rachunkowości służące do
pozyskiwania informacji o zasobach i procesach
występujących w jednostkach gospodarczych.

K_W01
K_W081 EP1

Identyfikuje formalno-organizacyjne aspekty
prowadzenia rachunkowości.

K_W02
K_W042 EP2

umiejętności

Stosuje zasady rachunkowości w ujmowaniu operacji
gospodarczych w księgach rachunkowych i w
sprawozdaniu finansowym.

K_U01
K_U101 EP3

Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze w
księgach rachunkowych i interpretować zawartość ksiąg
rachunkowych.

K_U02
K_U112 EP4

kompetencje społeczne
Student jest otwarty na konieczność ciągłego
doskonalenia wiedzy i umiejętności.

K_K01
K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość finansowa

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości finansowej. Zasady rachunkowości i wymogi prowadzenia
ksiąg rachunkowych. 2

1
2. Istota i klasyfikacja aktywów trwałych. Środki trwałe - wycena, metody amortyzacji, dokumentacja i
ewidencja. 2

1
3. Wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie - istota,
wycena, dokumentacja i ewidencja. 2

1
4. Środki pieniężne - obrót gotówkowy, bezgotówkowy, ewidencja środków pieniężnych w kasie i na
rachunkach bankowych, inne środki pieniężne. 2

15. Ewidencja kredytów bankowych. Krótkoterminowe aktywa finansowe. 2

26. Materiały - istota, wycena, rozliczanie zakupu, dokumentacja, ewidencja. 2

27. Rozrachunki - zakres, wycena, dokumentacja, ewidencja. 2

28. Ewidencja towarów. 2
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19. Koszty - pojęcie, klasyfikacja, warianty ewidencji. Rozliczanie kosztów działalności operacyjnej. 2

110. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 2

111. Ewidencja produktów pracy. 2

112. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 2

113. Ewidencja kapitałów własnych. 2

114. Wynik finansowy - istota, warianty ustalania. Rozliczenie wyniku finansowego. 2

115. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów, fundusze specjalne. 2

216. Przykładowy całościowe zakończone ustalaniem wyniku finansowego. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, zakres, funkcje rachunkowości finansowej. Prowadzenie ksiąg
rachunkowych. 2

12. Klasyfikacja aktywów trwałych. Środki trwałe - istota, zasady wyceny, metody amortyzacji. 2

23. Dokumentacja i ewidencja środków trwałych. 2

14. Wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie. 2

15. Klasyfikacja i wycena materiałów. Dokumentacja obrotu magazynowego. 2

26. Rozliczanie transakcji zakupu materiałów. Koszty związane z zakupem materiałów i ich rozliczanie. 2

27. Ewidencja materiałów. 2

28. Zakres rozrachunków. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - sporządzanie listy płac. 2

2
9. Różnice inwentaryzacyjne - zasady rozliczania i ewidencji. Ewidencja należności dochodzonych na
drodze sądowej. 2

210. Ewidencja obrotu towarowego. 2

211. Zasady księgowania i rozliczania kosztów. Rozliczanie kosztów zespołu 5. 2

112. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 2

113. Ewidencja produktów pracy. 2

114. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem. 2

115. Ewidencja wyniku finansowego i jego rozliczanie. 2

116. Ewidencja kapitałów, rezerw, rozliczeń międzyokresowych przychodów i funduszy specjalnych. 2

217. Ustalanie wyniku finansowego - zadania całościowe. 2

Wykład z prezentacja multimedialną, metoda  przypadków, metody symulacyjne, analiza dokumentów źródłowych,
rozwiązywanie zadań, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów obejmujących weryfikację wiedzy na
podstawie testów z jedną prawidłową odpowiedzią (ok. 20% punktów) oraz zadań (ok. 70% punktów) służących
sprawdzeniu umiejętności ewidencji operacji gospodarczych, stosowania metod wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Studenci podczas zaliczenia
mogą korzystać  z jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości oraz z planów kont. Na ocenę wpływa również praca w
grupach (10%).
Oceną z wykładów jest ocena z egzaminu.
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru (20% punktów) oraz zadanie całościowe (80% punktów), w którym
studenci na podstawie założeń ewidencjonują operacje gospodarcze oraz ustalają wynik finansowy. Studenci
podczas egzaminu mogą korzystać  z jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości oraz z planów kont. Student
otrzymuje z egzaminu ocenę dostateczną, gdy z testu i zadań otrzyma 60% ogólnej ilości punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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K. Sawicki (red.) (2011): Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości, część II - zadania z
rozwiązaniami., Ekspert, Wrocław

K. Sawicki (red.) (2016): Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 r., część I.,
Ekspert, Wrocław

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm.

Literatura podstawowa

P. Szczypa (red.) (2018): Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki., CeDeWu, Warszawa

T. Kizukiewicz (red.) (2012): Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Ocena z przedmiotu jest równa średniej ważonej oceny z egzaminu (70%) i oceny z zaliczenia (30%), zaokrąglanej do
najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie
pozytywnych dwóch ocen cząstkowych (z egzaminu i ćwiczeń).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 rachunkowość finansowa Ważona

2 rachunkowość finansowa [wykład] egzamin 0,70

2 rachunkowość finansowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

rachunkowość instrumentów finansowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2964_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 9 ZO

wykład 9 ZO

Razem 18 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przedstawienie zasad ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych w
sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości i zasad ewidencji księgowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania
informacji o instrumentach finansowych w
sprawozdawczości przedsiębiorstw.

K_W03
K_W06
K_W08

1 EP1

umiejętności

Potrafi poprawnie wyceniać w momencie początkowego
ujęcia i na dzień bilansowy instrumenty finansowe. K_U01

K_U041 EP2

Potrafi ewidencjonować typowe operacje związane z
instrumentami finansowymi w księgach rachunkowych
przedsiębiorstw.

K_U01
K_U042 EP3

kompetencje społeczne
Docenia konieczność ciągłego dokształcania się,
szczególnie w kontekście zmian w regulacjach prawa
bilansowego.

K_K01
K_K021 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość instrumentów finansowych

Forma zajęć: wykład

11. Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych. 5

12. Ujmowanie i klasyfikacja instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych 5

1
3. Zasady wyceny instrumentów finansowych: wartość godziwa, cena nabycia, koszty zakupu,
skorygowana cena nabycia, efektywna stopa procentowa. Utrata wartości aktywów. 5

24. Zasady ujmowania, ewidencji i wyceny aktywów finansowych z prawem do kapitału. 5

25. Zasady ujmowania, ewidencji i wyceny instrumentów dłużnych. Zobowiązania finansowe. 5

1
6. Rachunkowość zabezpieczeń: zabezpieczanie wartości godziwej i zabezpieczanie przepływów
pieniężnych. 5

1
7. Prezentacja informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z
działalności. 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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11. Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych. 5

12. Klasyfikacja instrumentów finansowych. 5

13. Ewidencja, wycena wstępna i bilansowa instrumentów pochodnych 5

2
4. Ewidencja , wycena wstępna i bilansowa, przekwalifikowanie, utrata wartości aktywów z prawem do
kapitału. 5

2
5. Ewidencja, wycena wstępna i bilansowa, utrata wartości aktywów dłużnych i zobowiązań finansowych.

5

16. Rachunkowość zabezpieczeń: ewidencja, wycena i prezentacja skutków operacji zabezpieczających. 5

1
7. Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności
dotyczących instrumentów finansowych. 5

Studia przypadków, Analiza dokumentów źródłowych (regulacji)., Zadania problemowe, Wykład z prezentacją
multimedialnąMetody kształcenia

Mućko P. (2012): Instrumenty zabezpieczające, w: Zaawansowana rachunkowość finansowa. Zadania, przykłady, testy. Red.
K. Winiarska, C.H. Beck, Warszawa

P. Mućko (2017): Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe i instrumenty finansowe w księgach rachunkowych i
sprawozdawczości finansowej , Difin, [w:] Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych w przykładach i zadaniach, red. M.
Janowicz, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 2001 nr 149 p

Literatura podstawowa

Czajor P. (2010): Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, ODDK,
Gdańsk

Frendzel M. (2010): Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa

Gos W., Bachorz A. (2003): Rachunkowość instrumentów finansowych: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Żebruń A. (2010): Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

18Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
-  Pisemne kolokwium obejmujące zadania problemowe,  testujących  umiejętności  poprawnego  ujmowania,
wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy poprawnie ewidencjonuje podstawowe operacje i wycenia na dzień
bilansowy instrumenty dłużne i kapitałowe.
Forma i warunki zaliczenia wykładów:
-  Część pisemnego kolokwium odbywającego się na ćwiczeniach obejmującego weryfikację wiedzy w formie pytań
testowych lub otwartych,  sprawdzających wiedzę z zakresu ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o
instrumentach finansowych.
Student otrzymuje ocenę dostateczną z wykładu, gdy uzyskał co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z wykładu (50%),
zaokrąglaną do najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
jednak, aby obydwie oceny cząstkowe (z wykładów i ćwiczeń) były pozytywne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 rachunkowość instrumentów finansowych Arytmetyczna

5 rachunkowość instrumentów finansowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 rachunkowość instrumentów finansowych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

rachunkowość NGOs
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 8 ZO

wykład 8 ZO

Razem 16 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ILONA KĘDZIERSKA-BUJAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie ze specyfiką organizacji pozarządowych, rachunkowości NGO oraz sprawozdań finansowych i deklaracji
podatkowych jednostek należących do tego sektora.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, umiejętność dokonywania ewidencji operacji
gospodarczych oraz samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady ewidencji operacji gospodarczych w
organizacjach pozarządowych. K_W081 EP1

Zna przepisy prawne regulujące rachunkowość i
działalność organizacji pozarządowych. K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze oraz
określić ich wpływ na sprawozdanie finansowe oraz
roczne zeznanie podatkowe organizacji pozarządowej.

K_U01
K_U041 EP3

Potrafi samodzielnie uzupełniać zdobytą wiedzę i
umiejętności.

K_U08
K_U092 EP4

kompetencje społeczne
Potrafi znajdować i analizować regulacje prawne
związane z działalnością i rachunkowością organizacji
pozarządowych.

K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rachunkowość NGOs

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota i rodzaje jednostek sektora organizacji pozarządowych. Aspekty formalno-prawne
funkcjonowania tych jednostek. 6

2

2.  Formy rachunkowości jakie mogą wybrać jednostki NGO. Podstawowe założenia rachunkowości
(przychody statutowe, struktura kosztów działalności statutowej, koszty ogólnego zarządu, przychody i
koszty działalności statutowej odpłatnej). Różnice między rachunkowością jednostek komercjalnych a
organizacji pozarządowych. Specyfika polityki bilansowa i planu kont jednostek należących do sektora
organizacji pozarządowych. Działalność statutowa i gospodarcza i ich ujęcie w planie kont jednostki
NGO. Dokumenty księgowe w jednostkach sektora organizacji pozarządowych.

6

13. Ewidencja typowych operacji gospodarczych w jednostkach sektora organizacji pozarządowych. 6

1
4. Ewidencja nietypowych i szczególnych operacji gospodarczych w jednostkach sektora organizacji
pozarządowych. 6

15. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne jednostek sektora NGO. 6

2
6. Roczne zeznanie podatkowe organizacji pozarządowych. Sprawozdawczość w ramach realizowanych
projektów. 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Istota i rodzaje jednostek sektora organizacji pozarządowych. Przykładowe sprawozdania finansowe
organizacji NGO. 6

1
2. Rachunkowość organizacji pozarządowych w formie uproszczonej i pełnej rachunkowości. Polityka
bilansowa ? zapisy, które muszą się w niej zawrzeć. Plan kont dla jednostek NGO uwzględniający
działalność statutową i gospodarczą.

6

1
3. Różnice między rachunkowością jednostek komercyjnych a rachunkowością organizacji
pozarządowych. Przychody i koszty w organizacjach. 6

3
4. Ewidencja typowych i szczególnych operacji gospodarczych w jednostkach sektora organizacji
pozarządowych. 6

1
5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne jednostek NGO (w tym: struktura bilansu i rachunku zysków i
strat, zakres obowiązujących punktów informacji dodatkowej, z odniesieniem do typów działalności
prowadzonej przez jednostkę NGO).

6

1

6. Działalność statutowa i gospodarcza jednostki NGO a przepisy podatkowe. Roczne zeznanie
podatkowe organizacji pozarządowych (w tym: dokumentacja realizacji celów predysponujących do
zwolnienia z CIT, koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodu, podstawy zwolnienia uzyskanych dochodów z podatku dochodowego).

6

Analiza dokumentów źródłowych., Studium przypadków (case study)., Prezentacja multimedialna., Praca w grupach.
Metody kształcenia

Czubakowska K., Winiarska K. (2010): Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących
działalności gospodarczej (wyd. 3 zmienione), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Nawrocki Rafał (2018): Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk

Supera-Markowska Maria (2018): Rachunkowość organizacji pozarządowych (wyd. 3), Espol Sp. z o.o., Warszawa

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. 2018 poz. 2050)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2018 poz. 1491)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

16Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

17Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego kolokwium składa się z dwóch części - teoretycznej (ok. 30% punktów) i
praktycznej (ok. 70% punktów). W części teoretycznej student rozwiązuje test jednokrotnego wyboru. W części
praktycznej student musi zaksięgować wskazane operacje gospodarcze.
Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium na które składają się pytania testowe jednokrotnego
wyboru.

Student otrzymuje ocenę dostateczną  jeśli z testu i zadań uzyska 60% punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów, która może dodatkowo uwzględniać pracę studenta
na zajęciach (aktywność studenta).

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 rachunkowość NGOs Arytmetyczna

6 rachunkowość NGOs [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 rachunkowość NGOs [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_16N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 17 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ STRĄK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu praw i obowiązków podatnika w relacji z organami skarbowymi.
Nabycie przez studentów umiejętność analizy informacji podatkowych udostępnianych przez organy skarbowe oraz
MF, w szczególności: objaśnień podatkowych, ostrzeżeń, komunikatów, stanowisk, ogólnych interpretacji
podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych).
Nabycie umiejętności wypełniania wybranych formularzy oraz przygotowywania podstawowych pism do organów
podatkowych.

Wymagania wstępne: Student posiada ogólną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowośc, podatków oraz prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe narzędzia pozyskiwania i analizy
informacji podatkowych K_W031 EP1

Zna podstawowe uregulowania prawne dotyczące
organów skarbowych, procedury podatkowej oraz
egzekucji administracyjnej

K_W042 EP2

Zna zasady tworzenia i działania podmiotów
gospodarczych w zakresie rejestracji podatkowej oraz
relacji z organami skarbowymi

K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi identyfikować wpływ działania organów
skarbowych na sytuacje przedsiębiorstwa K_U011 EP4

Potrafi stosować narzedzia infromacyjne do
rozwiązywania problemów podatkowych K_U032 EP5

Potrafi komunikować się z organami skarbowymi K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do uwzględnienia wiedzy z zakresy podatków
oraz współpracy z ekspertami z tego obszaru K_K021 EP7

Jest gotów do  wykorzystania  dostępnych źródeł z
zakresu podatków i ich oceny K_K012 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi

Forma zajęć: wykład

1
1. Organy podatkowe oraz ich właściwość.

5

1
2. Formy komunikacji z organami podatkowymi

5

13. Rejestracja działalności ? otwarcie obowiązków podatkowych 5
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14. Elementy postępowania podatkowego 5

15. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 5

16. Schematy podatkowe 5

17. Interpretacje podatkowe 5

18. Elementy egzekucji administracyjne 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Rejestracja podatkowa - wypełnianie formularzy otwarcia obowiązków podatkowych 5

12. Formy kontakty z organem podatkowym. Pełnomocnictwa 5

13. Załatwianie spraw elektronicznie 5

24. Udział w postępowaniu podatkowym - prawa i obowiązki 5

25. Czynności analityczne i sprawdzające - prawa i obowiązki podatnika 5

26. Kontrola podatkowa - prawa i obowiązki podatnika 5

17. JPK, SENT, STIR - prawa i obowiązki podatnika 5

28. Szacowanie ryzyka podatkowego - współpraca z organami podatkowymi 5

19. Interpretaje podatkowe - ogólne i indywiudalne 5

110. Interpertacje podatkowe - studium przypadki 5

211. Interpretacje podatkowe - studium przypadku 2 5

112. Przygotowanie pism w dotyczących egzekucji administracyjnej 5

Wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, praca w grupach dotycząca rozwiązania wybranych
problemów podatkowych.Metody kształcenia

Karol Różycki (2019): Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu ,
Wolters Kluwer, Warszawa

Ministerstwo Finansów (2019): Portal podatkowy , Ministerstwo Finansów, Warszawa

Ministerstwo Finansów (2019): System Informacji Podatkowej, Ministerstwo Finansów, Warszawa

Literatura podstawowa

KAS (2019): Strona KAS, Ministerstwo Finansów, Warszawa

KIDP (2019): Strona KIDP, KIDP, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny pisemnego kolowium - teset jednokrotnego wyboru. Student otrzymuje ocenę
dostateczną, gdy uzyska minimum 60% możliwych do osiągnięcia
punktów. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny projektu grupowego polegającego na przygotowanie porjektu
wystąpienia o indywidualną interpretacje podatkową. Kryteria oceny: porawność merytoryczna, sposób rozwiązania
problemu, sposób prezentacji. Student może dodatkowo podwyższyć ocene z ćwiczeń w rezulacie obserwacji jego
pracy na ćwiczeniach dotyczacej przygotowywania przykładowtch pism czy też wypełniania formularzy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala się jako średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń (50%) i oceny z wykładu (50%),
zaokrąglaną do najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej jest jednak, aby obydwie oceny cząstkowe (z wykładów i z ćwiczeń) były pozytywne.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi Arytmetyczna

5
relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi [wykład] zaliczenie z

oceną

5
relacje przedsiębiorstwa z organami podatkowymi [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 ćwiczenia 17 ZO

Razem 17 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr ELŻBIETA JĘDRUCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem jest przygotowanie studentów do sporządzania podstawowych deklaracji rozliczeniowych związanych z
rozrachunkami publicznoprawnymi przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Student zna pojęcia z zakresu rachunkowości finansowej, prawa bilansowego.
Student posiada umiejętność pracy w grupie.
Student rozumie konieczność kształcenia ustawicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji
gospodarczych. K_W021 EP1

Zna podstawowe przepisy prawne z zakresu prawa
gospodarczego, podatkowego i bilansowego.

K_W04
K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi posługiwać się przepisami prawnymi z zakresu
prawa bilansowego i podatkowego.

K_U08
K_U111 EP3

Potrafi sporządzić podstawowe deklaracje zgłoszeniowe i
rozliczeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się w
związku ze zmieniającym się prawem z dziedziny
rachunkowości i podatków.

K_K01
K_K021 EP5

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę. K_K01
K_K022 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Charakterystyka rozliczeń publicznoprawnych, podstawy prawne. 4

3
2. Rozliczenia podatków dochodowych przedsiębiorców - obowiązki w trakcie roku obrotowego;
obliczanie zaliczek na PIT i CIT w różnych formach opodatkowania. 4

2
3. Roczne rozliczenia podatków dochodowych przedsiębiorców. Deklaracje PIT i CIT, inwentaryzacja,
koszty i przychody na przełomie roku. 4

14. Podatki dochodowe; podatek u źródła. Opodatkowanie dywidend. 4

2
5. Podatek od towarów i usług - rodzaje transakcji, ustalanie zobowiązania/nadwyżki, obowiązujące
deklaracje i ewidencje. 4

1
6. PCC, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne. Zakres obowiązków przedsiębiorcy; wypełnianie
obowiązujących raportów i ewidencji. 4

1
7. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy - zasady podlegania ubezpieczeniom, wysokość składek,
ewidencje. 4
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28. Pozostałe rozliczenia publicznoprawne (opłata produktowa, recyklingowa, inne). 4

29. Rozrachunki z Urzędem Celnym; rozliczanie podatku akcyzowego. 4

2
10. Ewidencjonowanie rozliczeń publicznoprawnych w księgach rachunkowych; weryfikacja sald kont
rozrachunkowych z dokumentacją źródłową. 4

0
11. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy - odsetki od zobowiązań publicznoprawnych - zadania,
odpowiedzialność karnoskarbowa. 4

prezentacja multimedialna, studium przypadku, praca w grupach, analiza dokumentów źródłowychMetody kształcenia

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ujednolicony)

Ustawa o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony)

Literatura podstawowa

K. Winiarska, K. Startek (2014): Rachunkowość podatkowa - zadania, pytania, testy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Studenci oceniani są na podstawie kolokwium pisemnego, weryfikującego wiedzę na podstawie testu wyboru z jedną
prawidłową odpowiedzią (ok. 20% punktacji) oraz zadań (ok. 80% punktacji), służących sprawdzeniu umiejętności
sporządzania podstawowych deklaracji rozliczeniowych, związanych z rozrachunkami publicznoprawnymi.
Dodatkowe punkty student może uzyskać za aktywność i pracę w grupie. Studenci podczas zaliczenia mogą
korzystać z tekstów ustaw podatkowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Student otrzymuje ocenę dostateczną - gdy potrafi wskazać podstawowe deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z
zakresu rozrachunków publicznoprawnych, niezbędne do sporządzenia w podmiotach gospodarczych.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw Ważona

4 rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

rynek finansowy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2931_58N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
laboratorium 9 ZO

wykład 8 E

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SEBASTIAN MAJEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania rynku finansowe ze szczególnym
uwzględnieniem roli Giełdy Papierów Wartościowych we współczesnej gospodarce.

Wymagania wstępne:
Student powinien znać podstawy finansów, makroekonomii oraz mikroekonomii. Wymagana jest również znajomość
statystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student wie jak działa rynek finansowy, jakie są jego
struktury, instrumenty i uczestnicy. Wie jakie zadania i
funkcje pełni rynek finansowy w gospodarce.

K_W02
K_W061 EP1

umiejętności
Student potrafi odróżnić instrumenty rynku finansowego,
potrafi identyfikować ich funkcje.

K_U02
K_U07
K_U08

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do samodzielnego wybrania
najkorzystniejszych instrumentów finansowych dla
odpowiedniego zdarzenia gospodarczego.

K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: rynek finansowy

Forma zajęć: wykład

11. Struktura, istota i funkcjonowanie rynku finansowego. 4

1
2. Teorie systemu finansowego. Podmioty rynku finansowego. Podmioty rynku finansowego.
Instrumenty rynku finansowego 4

13. Instrumenty rynku finansowego. 4

1
4. Rynek pieniężny i walutowy. Rola w systemie gospodarczym i finansowym. Uczestnicy i przedmiot
wymiany. 4

15. Rynek kapitałowy i jego istota. 4

16. Giełda Papierów Wartościowych. 4

27. Instytucje nadzorujące, rozliczające i pośredniczące publiczny rynek kapitałowy. 4

Forma zajęć: laboratorium

11. Analiza źródeł informacji dotyczących rynku finansowego 4
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12. Analiza notowań giełdowych 4

13. Rodzaje zleceń 4

24. Analiza czynników determinujących rozwój rynku funduszy inwestycyjnych 4

25. Identyfikacja podstawowych formacji analizy technicznej 4

26. Analiza rynków inwestycji alternatywnych 4

Wykłady odbywają się w sposób tradycyjny z wykorzystaniem technologii multimedialnych. Podczas laboratoriów
student ma okazję zapoznać się z podstawowymi własnościami pakietów obliczeniowych.Metody kształcenia

Banaszczak-Soroka U. (red) (2019): Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Beck, Warszawa

Dębski W. (2014): Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa

Sławiński A. (2006): Rynki finansowe, PWE, Warszawa

Literatura podstawowa

Jajuga K., Jajuga T. (2011): Inwestycje, PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

21Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie przez studenta oceny przynajmniej dostatecznej z laboratoriów.
Wykłady rozliczane są w formie egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 rynek finansowy Arytmetyczna

4 rynek finansowy [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 rynek finansowy [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

ryzyko w finansach i rachunkowości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIWNEiZ_65N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 9 ZO

wykład 8 ZO

Razem 17 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ STRĄK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy o ryzyko i jego znaczeniu w działalności gospodarczej oraz zarządzanie ryzykiem
korporacyjnym.

Uzyskanie wiedzy i umiejętności identyfikacji, analiza i pomiar ryzyka finansowego oraz umiejętności oceny, wyliczenia
kosztów i korzyści z zarządzania ryzykiem finansowym i instrumentów zabezpieczających.
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i identyfikacji ryzyka w obrębie rachunkowości, a zwłaszcza:
wiernego i rzetelnego obrazu, poprawności wyceny i prezentacji, szacowania rezerw, rozliczenia kosztów, ryzyko
audytu, kontynuacji działalności oraz ryzyka podatkowego.

Wymagania wstępne:
Student posiada wiedzę z podstaw finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości, potrafi dokonać kalkulacji
finansowych oraz dokonywać wyceny bilansowej, potrafi pracować w grupie i jest przygotowany do analizowania
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna rodzaje ryzyka występującego w przedsiębiorstwie
oraz możliwości jego identyfikacji i pomiaru. K_W081 EP1

Zna podstawowe narzędzia pozyskania i analizy
informacji dla potrzeb pomiaru ryzyka finansowego oraz
ryzyka w rachunkowości

K_W032 EP2

Zna koszty i korzyści związane z wykorzystaniem danego
instrumentu zabezpieczającego przedsiębiorstwo przed
danym ryzykiem.

K_W013 EP3

umiejętności

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do prawidłowego
analizowania i mierzenia możliwych do wystąpienia ryzyk
finansowych w przedsiębiorstwie

K_U01
K_U111 EP4

Potrafi stosować narzędzia informatyczne do analizy i
pomiaru ryzyka w finansach oraz rachunkowości. K_U032 EP5

Potrafi określać związki między przebiegiem zjawisk
ekonomiczno - finansowych w przedsiębiorstwie z
punktu widzenia ryzyka.

K_U023 EP6

Potrafi uzupełniać i zgłębiać wiedzę, doskonalić
umiejętności. K_U084 EP7

kompetencje społeczne
Jest gotów do respektowania norm etycznych w
zarządzaniu ryzykiem działalności przedsiębiorstwa. K_K051 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ryzyko w finansach i rachunkowości
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Forma zajęć: wykład

11. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem 5

12. Miary ryzyka 5

13. Pomiar ryzyka rynkowego 5

14. Instrumentu pochodne i opcje realne 5

15. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 5

16. Ryzyko w rachunkowości finansowej 5

17. Ryzyko w rachunkowości zarządczej 5

18. Zaliczenie 5

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Wyznaczanie miar ryzyka - wykorzytsanie funkcji statystycznych i finansowych arkusza kalulacyjnego

5

12. Pomiar ryzyka rynkowego - analiza dostępncych danych na stronie GPW 5

23. Wycena instrumentów pochodnych oraz opcji realnych 5

24. Ryzyko przy projektach inwestycyjnych 5

15. Wyznaczanie VaR 5

2
6. Ryzyko w rachunkowości (przykład: rozliczenia podatkowe, wycena aktywów oraz ocena zasady
konsytuacji działalności) 5

Prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza i ich rozwiązywanie przypadków, kalkulacje zespołowe oraz obsługa
oprogramowania.Metody kształcenia

Anna Karmańska (2014): Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa

Krzysztof Jajuga (2019): Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa

Tomasz Krawczyk (2018): Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza
kalkulacyjnego Excel, CeDeWu.Pl, Warszawa

Literatura podstawowa

Aswath Damodaran (2009): Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, WHARTON/KOŹMIŃSKI, Warszawa

Beta Filipiak, Marek Dylewski (2010): Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie oceny pisemnego kolokwium - test jednokrotnego wyboru. Na ocenę dostateczną
należy uzyskać 60% punktów.
Zaliczenie laboratorium na podstawie średniej arytmetycznej z: oceny rozwiązywania przykładów podczas
laboratorium oraz oceny projektu (realizowano w grupach) dotyczącego analizy i pomiaru ryzyka dla wybranego
studium przypadku.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z:  kolokwium, projektu oraz oceny pracy (rozwiązywania
przykładów) podczas laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ryzyko w finansach i rachunkowości Arytmetyczna

5 ryzyko w finansach i rachunkowości [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 ryzyko w finansach i rachunkowości [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2723_61N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44 seminarium 16 ZO

3
25 seminarium 8 ZO

106 seminarium 18 ZO

Razem 42 16

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WALDEMAR GOS

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, planu pracy, zbierania niezbędnych
danych liczbowych, prowadzenia badania empirycznego i napisania na tej podstawie pracy licencjackiej

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne w zakresie:
a) wiedzy: posiada podstawową wiedzę ekonomiczną oraz zna możliwości zastosowania prostych metod badawczych
w zakresie finansów i rachunkowości,
b) umiejętności: potrafi zastosować proste narzędzia w badaniach empirycznych z zakresu finansów i rachunkowości,
c) kompetencji: wybiera i logicznie uzasadnia potrzebę wykorzystania w badaniu określonych metod badawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawową wiedzę z tematyki, której dotyczy praca
licencjacka

K_W01
K_W051 EP1

Zna najnowszą literaturę z zakresu tematu pracy
licencjackiej K_W012 EP2

Zna metody i techniki pozyskiwania danych K_W033 EP3

umiejętności

Umie sformułować zadanie badawcze oraz cel pracy K_U101 EP4

Posiada umiejętność samodzielnego zaprojektowania i
przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu
różnorodnych metod badawczych i źródeł informacji

K_U02
K_U03
K_U11

2 EP5

Potrafi uczestniczyć w debacie seminaryjnej i korzysta z
zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii K_U06

K_U073 EP7

kompetencje społeczne

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie w
celu uaktualnienia o pogłębienia wiedzy ekonomicznej i
społecznej oraz poszerzania swoich kompetencji
osobistych i zawodowych

K_K01
K_K041 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

21. Formalne zasady pisania pracy licencjackiej 4

62. Określenie problematyki badawczej i tematu pracy wraz z uzasadnieniem 4
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43. Prezentacja samodzielnie przygotowanych tematów i planów pracy 4

44. Korekta i ostateczne zatwierdzenie tematów pracy 4

45. Prezentacja teoretycznej części pracy 5

46. Dyskusja na wyborem i treściami części teoretycznej pracy 5

67. Prezentacja wstępnych wyników pracy 6

68. Dyskusja nad wynikami i wnioskami wynikającymi z pracy 6

69. Ostateczne sformułowanie części empirycznej pracy oraz całej konstrukcji pracy 6

prezentacja pracy, dyskusja w grupieMetody kształcenia

W. Welskop (2014): Jak napisać pracę licencjacką lub magisterską?, W. Welskop, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

42Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

88Przygotowanie się do zajęć

120Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

135Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 400

Liczba punktów ECTS 16

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7PRACA DYPLOMOWA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu, jeżeli po koniec semestru zrealizuje następujące zadania:
a) w semestrze czwartym: przygotuje i sformułuje plan pracy, wstęp oraz zbierze niezbędną literaturę przedmiotu oraz
przedstawi pierwszy rozdział pracy,
b) w semestrze piątym: przygotuje drugi rozdział pracy;
c) w semestrze szóstym: złoży gotową pracę licencjacką

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena zależy od jakości przygotowanego materiału (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 seminarium dyplomowe Ważona

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

sprawozdawczość finansowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2964_59N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 64

ćwiczenia 9 ZO

laboratorium 12 ZO

wykład 12 E

Razem 33 6

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW MUĆKO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego
według regulacji bilansowych oraz wykształcenie umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego w określonym
treściami przedmiotu zakresie.

Wymagania wstępne: Znajomość rachunkowości finansowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zakres sprawozdania finansowego, obowiązków
sprawozdawczych, metod sporządzania sprawozdania
finansowego, zasad ogłaszania i badania sprawozdania
finansowego.

K_W03
K_W06
K_W08

1 EP1

Zna zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i
strat oraz pozostałych elementów sprawozdania.

K_W03
K_W06
K_W08

2 EP2

Zna kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w skali
międzynarodowej.

K_W02
K_W04
K_W07

3 EP3

umiejętności

Potrafi określić wpływ operacji gospodarczych na
sprawozdanie finansowe, w tym korzystając z
samodzielnie zbudowanego modelu sprawozdania
finansowego w arkuszu kalkulacyjnym

K_U04
K_U101 EP4

Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe i jego
elementy, w tym korzystając z arkusza kalkulacyjnego K_U01

K_U042 EP5

Potrafi ocenić rozwiązania przyjmowane przez jednostki
gospodarcze w zakresie sprawozdania finansowego. K_U023 EP7

kompetencje społeczne
Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie w
celu uaktualnienia i pogłębienia wiedzy ekonomicznej K_K011 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sprawozdawczość finansowa

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota i cele sprawozdawczości finansowej. Czynniki wpływające na ewolucję sprawozdania
finansowego. Zakres sprawozdania finansowego. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów
gospodarczych. Obowiązek badania sprawozdania finansowego.

4
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02. Metody sporządzania elementów sprawozdania finansowego. 4

1
3. Bilans i zasady sporządzania bilansu. Wycena początkowa a wycena bilansowa. Parametry wyceny
bilansowej. Utrata wartości. Wycena zdarzeń i pozycji bilansowych w walutach obcych. 4

14. Definicje, kryteria ujmowania i wycena pozycji bilansowych jednostek mikro i małych. 4

1
5. Definicje, kryteria ujmowania i wycena wybranych pozycji bilansowych pozostałych jednostek (koszty
prac zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy). 4

1
6. Sporządzanie rachunku zysków i strat. Zmiana stanu produktów. Koszty wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki. 4

1
7. Podstawy sporządzania i interpretacja rachunku przepływów pieniężnych. Metody sporządzania
rachunku przepływów pieniężnych. Znaczenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 4

18. Kapitały. Przygotowanie zestawienia ze zmian w kapitale (funduszu) własnym 4

1
9. Charakterystyka wprowadzenia do sprawozdania finansowego. Zasady (polityka) rachunkowości i jej
zmiany. 4

110. Wartości szacunkowe. Błędy lat ubiegłych i ich korekta. Podejście retrospektywne i prospektywne. 4

111. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Ujmowanie zdarzeń pod dniu bilansowym. 4

112. Harmonogram sporządzania sprawozdania finansowego. Inwentaryzacja. 4

113. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego według MSR/MSSF 4

0
14. Dylematy etyczne dotyczące sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego. Główne
mechanizmy oszustw dotyczących sprawozdawczości finansowej. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Zapoznanie z elementami sprawozdania finansowego publikowanymi przez wybrane jednostki
gospodarcze (próba wstępnej oceny wiedzy i umiejętności studentów). 4

12. Sporządzanie i wycena wybranych pozycji bilansowych 4

13. Wycena bilansowa - studia przypadków i problemy. 4

14. Sporządzanie wybranych elementów rachunku zysków i strat. 4

25. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych 4

16. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 4

27. Określanie wpływu operacji gospodarczych na pozycje sprawozdania finansowego. 4

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Przedstawienie zasad projektu. Wybór różnych zasad (polityki) rachunkowości przez różne zespoły
studenckie 4

22. Sporządzanie modelu zestawienia obrotów i sald na podstawie dziennika z dekretami 4

23. Sporządzanie modelu bilansu na podstawie zestawienia obrotów i sald 4

24. Sporządzanie modelu rachunku zysków i strat na podstawie zestawienia obrotów i sald 4

25. Sporządzanie modelu rachunku przepływów pieniężnych na podstawie zestawienia obrotów i sald 4

1
6. Sporządzanie modelu zestawiania zmian w kapitałach (funduszach) własnych na podstawie
zestawienia obrotów i sald 4

2
7. Testowanie wpływu różnych operacji gospodarczych sporządzonego modelu sprawozdania
finansowego w różnych operacjach gospodarczych 4

Analiza dokumentów źródłowych, Prezentacja mulimedialna, Metoda przypadków, Metody symulacyjne, Projekt w
arkuszu kalkulacyjnymMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7PROJEKT

EP4,EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2017): ABC sporządzania spawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować,
CeDeWu, Warszawa

W.Gos, M.Janowicz, P.Mućko i in. (2017): Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP, Warszawa

W.Gos, M.Janowicz, P.Mućko i in. (2017): Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań., SKwP, Warszawa

(2019): Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351)

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

33Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

32Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia laboratoriów:
Studenci są oceniani na podstawie zespołowego projektu własnego sporządzanego podczas zajęć laboratoryjnych,
polegającego na sporządzeniu modelu sprawozdania finansowego. Zespół może liczyć od 2 do 3 osób
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy opracował projekt własny pozwalający na ocenę wpływu operacji
finansowych na sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem przyjętej polityki rachunkowości w zakresie co najmniej
bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:
Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego; sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w
zakresie umiejętności (do 5 zadań sytuacyjnych).
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną; gdy rozwiązał 60% zadań.
Forma i warunki egzaminu:
Studenci są oceniani na podstawie testu wyboru (do 20 pytań), testu uzupełnień (do 10 pytań), zadań sytuacyjnych
(do 5 zadań). Test wyboru pozwala oceniać efekty kształcenia w zakresie wiedzy, test uzupełnień pozwala ocenić
umiejętność korzystania z ustawy o rachunkowości, zadania pozwalają ocenić umiejętność sporządzania sprawozdań
finansowych.
Ocenianie:
Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyskał 60% poprawnych odpowiedzi z testu wyboru, testu uzupełnień
oraz zadań sytuacyjnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu ustalana jest jako średnia ważona oceny z laboratoriów (20%), ćwiczeń (30%) i  oceny z
egzaminu (50%), zaokrąglaną do najbliższej oceny zgodnej z regulaminem studiów, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej oceny z każdej części.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 sprawozdawczość finansowa Ważona

4 sprawozdawczość finansowa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

4 sprawozdawczość finansowa [wykład] egzamin 0,50

4 sprawozdawczość finansowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,20

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

statystyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2856_46N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
laboratorium 16 ZO

wykład 9 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA TARCZYŃSKA-ŁUNIEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu analizy danych dotyczących zjawisk ekonomicznych i finansowych oraz
rachunku prawdopodobieństwa i metod uogólniania wyników z próby losowej.
Nabycie umiejętności stosowania metod wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk ekonomiczno-
społecznych.

Wymagania wstępne:
Umie zastosować metody z przedmiotu  Matematyka w zakresie obowiązującym na maturze (zakres podstawowy) oraz
rachunku różniczkowego dla funkcji elementarnych.
Posiada zdolność  czytania i rozumienia wywodu logicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna parametry opisu cech ekonomicznych (w tym
finansowych) jedno- i dwuwymiarowych oraz opisu
dynamiki zjawisk; rozpoznając jednocześnie ich
własności.

K_W01
K_W071 EP1

Zna pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej
losowej, zna własności rozkładu rozkładu normalnego. K_W012 EP2

Zna metody prezentacji wyników badania (z materiału
pierwotnego), w tym wyników pochodzących z
reprezentatywnej próby losowej, rozpoznając własności
charakterystyk opisu struktury zbiorowości i ich
estymatorów.

K_W013 EP3

umiejętności

Potrafi opisać w sposób ilościowy procesy i zjawiska
ekonomiczne (w tym finansowe) na podstawie badań
wtórnych, jak również badań pełnych przygotowanych i
przeprowadzonych samodzielnie, zarówno dla zjawisk
opisanych jedno- jak i dwuwymiarowo.

K_U01
K_U021 EP4

Dokonuje estymacji parametrów opisu struktury
zbiorowości.

K_U01
K_U102 EP5

Rozumie potrzebę budowania adekwatnych baz danych
ekonomicznych i finansowych. Rozumie konieczność
współpracy z służbami statystyki publicznej.

K_U02
K_U033 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: statystyka

Forma zajęć: wykład
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11. Podstawy badań statystycznych 3

12. Badanie prawidłowości struktury: miary tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii, koncentracji. 3

1
3. Badanie zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem wybranych metod analiz w zakresie prawidłowości
współzależności (w czasie i w przestrzeni) 3

14. Metody analiz w zakresie prawidłowości dynamiki i wahań. Analiza zmian krótkookresowych 3

15. Podstawy wnioskowania statystycznego 3

26. Estymacja punktowa i przedziałowa w zakresie prawidłowości struktury i współzależności. 3

2
7. Weryfikacja parametryczna i nieparametryczna w zakresie prawidłowości struktury i współzależności.

3

Forma zajęć: laboratorium

41. Miary tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii. Badanie koncentracji. 3

3
2. Badanie związków z wykorzystaniem wybranych współczynników korelacji: liniowej Persona,
współczynniki oparte na statystyce chi^2, współczynnik rang Spearmana. Empiryczne linie regresji -
budowa i analiza. Analiza graficzna związków.

3

3
3. Analiza zmian krótkookresowych (indeksy, przyrosty (absolutne i względne) jednopodstawowe i
łańcuchowe, średnie tempo zmian, średni przyrost absolutny). 3

3
4. Estymacja punktowa i przedziałowa w zakresie struktury (dla wybranych parametrów) i
współzależności (dla wybranych współczynników korelacji). Niezbędna liczebność próby. Precyzja
szacowania.

3

3
5. Weryfikacja parametryczna (dla wybranych parametrów) i nieparametryczna (z wykorzystaniem
wybranych testów) zakresie struktury. 3

laboratorium prowadzone z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania Excel i/lub Statistica, w ramach
laboratorium wykorzystanie danych rzeczywistych oraz case study, Wykład prowadzony z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych, w ramach wykładu wykorzystanie i wsparcie rzeczywistymi danymi statystycznymi, case studeMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP6PROJEKT

EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

laboratorium:
1. opracowanie projektu grupowego uwzględniającego nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne -
student jest zobligowany do wykonania projektu grupowego z zakresu tematycznego przedmiotu, przy czym
następuje samodzielnie sformułowanie problemu badawczego i doprowadzenie do jego rozwiązania; przygotowany
projekt (prezentacja) jest przedstawiany prowadzącemu, który dokonuje jego weryfikacji pod kątem poprawności.
Projekt jest obligatoryjną częścią składową laboratorium
 2. kolokwium - studenci oceniani są na podstawie 2-4 pisemnych kolokwiów obejmujących weryfikację umiejętności
na podstawie rozwiązywania zadań.  Studenci podczas kolokwiów mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów
statystycznych.
Ocena z laboratorium jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

egzamin pisemny testujący wiedzę i umiejętności studentów. Egzamin obejmuje pytania/zadania otwarte i zamknięte,
odnoszące się do przykładów analitycznych, w których student musi wykazać się znajomością założeń koniecznych
w prowadzeniu analiz oraz znajomością własności stosowanych miar statystycznych. Studenci podczas egzaminu
mogą korzystać z ujednoliconych tablic i wzorów statystycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyliczana OCP jest jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z egzaminu pisemnego oraz
laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 statystyka Arytmetyczna

3 statystyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 statystyka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005): Statystyka w zadaniach. Cz. II, WNT

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2015): Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne, CeDeWu

Hozer J., Kolanko E., Korol M., Lasota B., Witek M. (1994): Statystyka. Część II. Wnioskowanie statystyczne, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Hozer J., Korol M., Korol J., Talaga L., Witek M. (1996): Statystyka. Opis statystyczny, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój

Literatura podstawowa

Zając K. (2000): Metody statystyczne, PWE

Zając K. (1994): Zarys metod statystycznych, PWE

Publikacje GUS: roczniki statystyczne, miesięczne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, miesięczne informacje o
zmianach cen w gospodarce narodowej, inne publikacje GUS o charakterze metodologicznym

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-RiSF

systemy finansowo-księgowe II
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3332_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne rachunkowość i sprawozdawczość

finansowa
ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 laboratorium 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr HANNA CZAJA-CIESZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy pomocy systemu finansowo-księgowego. Słuchacze w
trakcie zajęć zdobędą kompleksowe umiejętności w zakresie:
- tworzenia planu kont,
- dekretacji i księgowania operacji gospodarczych,
- wystawiania dokumentów wewnętrznych (kasowych i magazynowych),
- wystawianie dokumentów zewnętrznych w postaci faktur sprzedaży,
-generowania sprawozdań finansowych.

Wymagania wstępne: Znajomość rachunkowości finansowej i technologii informacyjnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
student zna wymogi formalno-prawne w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera K_W04

K_W051 EP1

umiejętności

student umie konfigurować i obsługiwać wybrany system
finansowo-księgowy K_U031 EP2

student potrafi dekretować i księgować operacje
gospodarcze, a także generować sprawozdania, raporty i
rejestry w systemie F-K

K_U01
K_U042 EP3

kompetencje społeczne

student ma świadomość dynamicznego rozwoju
technologii informatycznych  oraz  respektuje zasady
etyczne w odniesieniu do generowanych przez system
rachunkowości informacje

K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy finansowo-księgowe II

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Aspekty formalno-prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu
komputera. Konfiguracja i obsługa wybranego systemu F-K 4

2
2. Kartoteki i słowniki ? wprowadzanie kontrahentów, pracowników, środków trwałych do wybranego
systemu F-K 4

4
3. Tworzenie i modelowanie planu kont w wybranym systemie F-K. Dekretacja i księgowanie operacji
gospodarczych na podstawie zewnętrznych dowodów księgowych w wybranym systemie F-K 4

4
4. Wystawianie i dekretacja wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących m.in. ewidencji środków
trwałych i obrotu gotówkowego 4

2
5. Podsumowanie miesiąca: tworzenie rejestrów VAT, zestawienia obrotów i sald, raportu kasowego.
Podsumowanie roku: generowanie sprawozdań finansowych i dodatkowych raportów 4

16. Współpraca modułu F-K z innymi modułami w ramach wybranego programu komputerowego 4

Zagadnienia prezentowane są laboratorium komputerowym w formie mini-wykładów połączonych z zastosowaniem
ćwiczeń typu case study umożliwiających opanowanie obsługi wybranego systemu F-K.Metody kształcenia
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Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A. (2010): Rachunkowość komputerowa, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu,, Wrocław

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 poz. 351)
Literatura podstawowa

Kafarowska E., Sztyler J. (2009): Rewizor GT- prowadzenie ewidencji księgowej, HELION, Warszawa

(2016): Sage SymfoniaFinanse i Księgowość. Podręcznik uzytkownika, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pisemne kolokwium  odbywa  się w pracowni komputerowej i składa z dwóch części:
1. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studenta z zakresu rachunkowości komputerowej
2. Zadanie typu  case study sprawdzające praktyczne umiejętności studenta w zakresie obsługi
wybranego systemu F-K

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 systemy finansowo-księgowe II Ważona

4 systemy finansowo-księgowe II [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

systemy finansowo-księgowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2963_48N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 laboratorium 17 ZO

Razem 17 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAŚNIEWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Nabycie praktycznej umiejętności pracy z systemami finansowo-księgowymi i modułami (programami) z nimi
współpracującymi.

Wymagania wstępne: Znajomość rachunkowości finansowej i technologii informacyjnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna dwa systemy (moduły) finansowoksięgowe. K_W061 EP1

Zna wybrane moduły współpracujące z FK. K_W062 EP2

umiejętności

Umie obsługiwać dwa systemy (moduły) finansowo-
księgowe (konfigurować, wprowadzać i przeglądać dane,
generować sprawozdania i raporty oraz eksportować je
do arkusza kalkulacyjnego).

K_U01
K_U031 EP3

Potrafi zaprojektować i opracować zadania dotyczące
prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu
komputera.

K_U03
K_U112 EP4

Potrafi pracować w grupie. K_U063 EP5

kompetencje społeczne

Akceptuje potrzebę ciągłego doskonalenia własnych
umiejętności z zakresu obsługi programów finansowo-
księgowych w kontekście zmiany uwarunkowań
społeczno - ekonomicznych.

K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy finansowo-księgowe

Forma zajęć: laboratorium

11. Tworzenie bazy firmy i konfiguracja wstępna modułu FK 3

12. Plan kont - generowanie, budowa, modyfikacja i powiązanie z pozycjami sprawozdań finansowych. 3

13. Kartoteki i słowniki - wprowadzanie kontrahentów, pracowników, urzędów oraz innych 3

14. Wprowadzanie bilansu otwarcia lub obrotów rozpoczęcia (w trakcie roku obrotowego). 3

4
5. Księgowania w systemie FK. Wprowadzanie dokumentów, w tym: faktur VAT, wyciągów bankowych,
raportów kasowych oraz innych. Zapis do bufora i do księgi. 3

16. Rozrachunki krajowe i zagraniczne. Otwarcie i rozliczanie transakcji. 3

2
7. Zestawienia i raporty. Tworzenie zestawienia obrotów i sald, dziennika, bilansu, rachunku zysków i
strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz raportów wewnętrznych 3
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1
8. Zamykanie okresów sprawozdawczych - miesiąca, roku obrotowego. Otwieranie ksiąg w roku
następnym 3

5
9. Współpraca modułów FK z innymi modułami w ramach informatycznych systemów zarządzania: kadry
i płace, handel, magazyn, produkcja, controlling i innymi wybranymi 3

Praktyczna metoda laboratoryjna - tradycyjna i problemowa. Prezentacje multimedialne, opracowanie projektu i praca
w grupach.Metody kształcenia

Chomuszko M., Sikorska N. (2017): Kurs księgowości komputerowej. Sage Symfonia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A. (2010):  Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

Literatura podstawowa

Chomuszko M., Sikorska N.  (2017):  Kurs kadry i płace. Sage Symfonia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Flasiński M. (2013):  Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

17Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie projektu i jego prezentacja w zespołach dwuosobowych. Projekt opracowany i zapisany w wersji
elektronicznej obejmującej pliki: baz danych z systemu FK, opisu w formacie doc, xls, ppt i pdf. Opracowanie
wspólnej bazy danych (operacje gospodarcze wraz z niezbędną dokumentacją), wprowadzonej do dwóch systemów
(modułów) FK różnych producentów. Student otrzymuje ocenę pozytywną, gdy potrafi przygotować projekt
przynajmniej w jednym module FK wybranego systemu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.
Ocena z przedmiotu może zostać podwyższona w przypadku szczególnej aktywności studenta na zajęciach
(weryfikacja poprzez obserwację)

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 systemy finansowo-księgowe Ważona

3 systemy finansowo-księgowe [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z-FPiP

systemy rozliczeń podatkowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2929_15N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne finanse przedsiębiorstwa i podatkiogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 17 ZO

wykład 8 ZO

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ADAM ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat zasad rozliczeń obciążeń podatkowych i parapodatkowych oraz
umiejętności ich prowadzenia z wykorzystaniem systemów informatycznych

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości i opodatkowania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna regulacje prawno-podatkowe dotyczące ustalania i
rozliczania zobowiązań podatkowych K_W041 EP1

Zna narzędzia pozyskiwania informacji niezbędnych do
rozliczania zobowiązań podatkowych K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi identyfikować moment powstania obowiązku i
zobowiązania podatkowego K_U011 EP3

Potrafi wykorzystywać systemy informatyczne do
prowadzenia rozliczeń podatków i innych obciążeń o
charakterze publiczno-prawnym

K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do uwzględniania wiedzy z zakresu finansów i
rachunkowości do rozwiązywania problemów związanych
z ustalaniem zobowiązań podatkowych K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy rozliczeń podatkowych

Forma zajęć: wykład

11. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych 5

12. Ustalanie zobowiązań podatkowych w zryczałtowanych formach opodatkowania dochodu 5

13. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych 5

14. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku VAT 5

15. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym 5

16. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości 5

17. Ustalanie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportu 5

18. Ustalanie zobowiązań podatkowych w pozostałych tytułach podatkowych 5

1/3



Forma zajęć: laboratorium

41. Systemy finansowo księgowe jako narzędzie rozliczeń podatkowych 5

1

2. Dostosowywanie zakładowego planu kont do celów podatkowych

5

2
3. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym wspólników spółek osobowych) w
systemach f-k. 5

14. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w systemach fk 5

35. Roczne rozliczenie podatku dochodowego (PIT i CIT) 5

36. Ewidencjonowanie transakcji VAT i generowanie deklaracji/pliku jpk 5

17. Rozliczanie podatku dochodowego w charakterze płatnika (wynagrodzenia, dywidendy) 5

18. Rozliczanie pozostałych podatków i opłat 5

19. Weryfikowanie poprawności rozliczeń podatkowych 5

Laboratoria - ćwiczenie rozliczeń podatkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych, Wykład z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnychMetody kształcenia

 Janina Ickiewicz (2014): O SYSTEMIE FISKALNYCH OBCIĄŻEŃ  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa

Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matuszkiewicz (2019): Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin

Wojciech Artur Pietrasiewicz, Hanna Elżbieta Litwińczuk (redaktor naukowy), Karolina Tetłak  (2017): Prawo podatkowe
przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia laboratoriów i wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ćwiczeń oraz wykładów zależy od uzyskanego odsetka całkowitej punktacji.
Ocena dostateczna od 55%
Ocena dostateczna plus od 65%
Ocena dobra od 70%
Ocena dobra plus od 85%
Ocena bardzo dobra od 90%
Ocena z przedmiotu wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 systemy rozliczeń podatkowych Arytmetyczna

5 systemy rozliczeń podatkowych [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 systemy rozliczeń podatkowych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ2400_34N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3064_36N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr DOROTA TROCIUK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć:

Przedmiot:

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusaMetody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

1/2



2Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USEFZ-FiR-O-I-N-20/21Z

ubezpieczenia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
finanse i rachunkowość

US183AIJ3334_50N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43

ćwiczenia 8 ZO

laboratorium 9 ZO

wykład 8 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA BERA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi produktami rynku ubezpieczeniowego w Polsce, a także z
podstawowymi mechanizmami ubezpieczeń oraz instytucjami finansowymi związanymi z ich funkcjonowaniem.
Celem jest wykształcenie wśród studentów umiejętności w zakresie świadomego wyboru instrumentów ochrony
ubezpieczeniowej

Wymagania wstępne:
Student ma wiedzę z podstaw ekonomii oraz dysponuje podstawową wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości
(identyfikuje podstawowe pojęcia i zależności).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące
ubezpieczeń K_W011 EP1

Student ma wiedzę o roli i znaczeniu funkcjonowaniu
instytucji ubezpieczeniowych oddziałujących na sferę
życia gospodarczego

K_W07
K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi identyfikować produkty ubezpieczeniowe
i wkomponowywać je w proces zarządzania ryzykiem w
organizacji

K_U011 EP3

Student potrafi przypisać poszczególnym ryzykom
określone produkty ubezpieczeniowe

K_U02
K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do oceny pozycji finansowej
ubezpieczyciela K_K021 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny oferty
produktowej ubezpieczycieli oraz rozumie konieczność
ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu ubezpieczeń K_K012 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ubezpieczenia

Forma zajęć: wykład

21. Rozwój ubezpieczeń na świecie i w Polsce 3

32. Podstawy techniczno-ubezpieczeniowe i prawne 3

23. Instytucje ubezpieczeniowe, bazy danych ubezpieczeniowych 3

14. Reasekuracja - istota i rola 3

1/3



Forma zajęć: ćwiczenia

31. Techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego 3

3
2. Wprowadzenie do pośrednictwa ubezpieczeniowego - zakres narzędziowy i specyfika pracy
dystrybutorów ubezpieczeń 3

23. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń 3

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń w  Dziale I (przy wykorzystaniu porównywarek
ubezpieczeniowych, i arkuszy Excel) 3

3
2. Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń w  Dziale II (przy wykorzystaniu porównywarek
ubezpieczeniowych, i arkuszy Excel) 3

13. Grupowanie i zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym 3

24. Mechanizmy taryf ubezpieczeniowych i wyliczanie składek 3

- powiązanie treści nauczania z dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą, - powtarzanie i utrwalanie, - ćwiczenia,
case study, - wykorzystanie rzutnika multimedialnego w trakcie wykładów, - wykorzystanie arkuszy Excel i
porównywarek.

Metody kształcenia

Bera.A. (2012): Ochrona ubezpieczeniowa w działaności mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin

Hanschke.J, Monkiewicz.J. (red) (2010): Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa

Iwanicz-Drozdowska.M (red.) (2018): Ubezpieczenia , PWE, Warszawa

Ronka-Chmilowiec.W. (red.) (2016): Ubezpieczenia , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP5KOLOKWIUM

EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i egzaminu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczenia i laboratorium jest uzyskanie minimum 50% punktów z kolokwium.
Warunkiem zaliczenia wykład jest uzyskanie minimum 50% punktów z egzaminu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń, laboratorium i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 ubezpieczenia Arytmetyczna

3 ubezpieczenia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 ubezpieczenia [wykład] egzamin

3 ubezpieczenia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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