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Tradycyjne i nowoczesne rachunki kosztów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE RACHUNKI KOSZTÓW
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia I stopnia.

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOUCZELNIANY

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: VI
ECTS (bezpośredni udział):

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Stacjonarne: 1,5

Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Kod przedmiotu:
RiAF_PS7

Nie dotyczy
specjalnościowy, fakultatywny
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1
Wiedza:
Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej,
rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw.
Umiejętności:
Posługuje się wiedzą nabytą podczas studiów, potrafi analizować,
oceniać i wyciągać wnioski. Potrafi redagować logiczną
wypowiedź i posługiwać się fachową terminologią.
Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne.
Kompetencje społeczne:
Potrafi samodzielnie i w grupie rozwiązywać problemy
teoretyczne i praktyczne.
Konwersatorium: dyskusja, pogadanka, praca w grupach.
Zaliczenie w formie:
Test wiedzy. Kryteria oceny:
 51%-60% – ocena dostateczna,
 61%-70% – ocena dostateczna plus,
 71%-80% – ocena dobra,
 81%-90% – ocena dobra plus,
 90%-100% – ocena bardzo dobra.
Kryterium oceny podsumowującej:
- 80% - test wiedzy,
- 20% - aktywność na zajęciach, prowadzenie merytorycznej
dyskusji.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Dr Ewa Smektała.

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
Ćwiczenia:

Konwersatorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

St udi a

30

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium:
Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

18

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

20

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

33

20

Praca własna studenta / związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

42

55

15

15

15

15

12

25

75

75

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Istota, cele i struktura kosztów. Miejsce rachunku kosztów i wyników w zarządzaniu nowoczesnym
przedsiębiorstwem.
Klasyfikacja kosztów według: zasobów, miejsc powstania, produktów finalnych, stopnia wykorzystania zdolności
produkcyjnych, reagowania na wolumen produkcji, faz cyklu życia produktu.
Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych.
Rachunek kosztów normatywnych, rachunek kosztów postulowanych.
Rachunki progów rentowności.
Rachunek kalkulacyjny kosztów: metody kalkulacji podziałowej i kalkulacji doliczeniowej.
Rachunek kosztów działań(Activity-Based-Costing) – istota metody ABC. Etapy projektowania i wdrażania
systemu ABC. Porównanie tradycyjnych metod rozliczania i kalkulacji kosztów z metodą ABC.
Rachunek kosztów docelowych(Target Costing)- cele, zasady i struktura rachunku.
Rachunek ciągłego doskonalenia (kaizen costing) – cele, główne zasady, procedury oraz obszary zastosowania
koncepcji kaizen.
Budżetowanie w warunkach zastosowania nowoczesnych rachunków kosztów.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i
gospodarczych

S1A_W01

K_W04

Zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do
funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów.

S1A_W02

K_W14

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także
narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W06

K_W15

zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także
narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i
społecznych

S1A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

S1A_U01

K_U04

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem
działalności gospodarczej

S1A_U02

K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania poziomu i zmian wybranych
wielkości i mierników osiągnięć organizacji

S1A_U04

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K03

posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji

S1A_K05

K_K11

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

S1A_K07

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:

Posiada wiedzę na temat kosztów ich zmienności oraz sposobów klasyfikacji w systemach
tradycyjnych oraz nowoczesnych rachunków kosztów. Zna stosowane rachunki kosztów i
wyników stosowane w zarządzaniu.
Umiejętności:

Zna metody klasyfikacji kosztów, potrafi zbadać przebieg ich zmienności. Umie obliczyć koszt
jednostkowy produktu w zależności od rodzaju produkcji. Umie zastosować określony rachunek
kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Kompetencje:

Jest przygotowany do kierowania organizacją w odniesieniu do podejmowanych decyzji.
Posiada zdolność współpracy z kierownictwem oraz wiedzę i umiejętności do podejmowania
racjonalnych decyzji ekonomicznych.

Metoda (forma)
weryfikacji
Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Test wiedzy,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego
Obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego
oraz udziału w
dyskusji

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Jarugowa A., A. Nowak, W .A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. S W S
P i Z w Łodzi, Łódź 2000.
Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wyd. C .H .Beck, Warszawa
2009.
Sojak S., Rachunek kosztów: wybrane zagadnienia, Dom Organizatora, Toruń 2000.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1998.
Jaruga A., P., Kabalski P., Szychta Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, Warszawa 2000.

Inne materiały dydaktyczne:

