
Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/L/2021 Senatu PW  

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

Strona 1 z 47 

 

 

Opisy przedmiotów nowych na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 

Ekonomia prowadzonych w Kolegium Nauk Ekonomiczych i Społecznych w Politechnice 

Warszawskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY PRZEDMIOTÓW  

NOWYCH  
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Przedmiot specjalnościowy – specjalność Ekonomia biznesu i specjalność Finanse  

i rachunkowość 

Kod przedmiotu  PS3 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Management systems in enterprises   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr II 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość / Ekonomia biznesu 

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor ZALICZENIE 

Wymiar zajęć 30   ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie u studentów umiejętności 

i kompetencji w zakresie poruszania się w przedsiębiorstwie na szczeblu menedżerskim 

przy różnych koncepcjach i metodach zarządzania przedsiębiorstwem. Zmienność metod, 

ich cele, procesy, które je tworzą wymagają coraz nowej wiedzy o złożoności problemów 

związanych z budową sukcesu przedsiębiorstwa. Metody i koncepcje pokazane 

na wykładach stanowią tzw. najlepsze praktyki, są stosowane przez firmy nowoczesne, 

odważne i kreatywne. Stanowią wzór dla branż, sektorów i przedsiębiorstw w innych 

krajach. Jest to wykład o skutecznych metodach zarządzania i warunkach tej skuteczności. 

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

 

 

 

The main goal of this lecture is to educate students in the field of knowledge, skills and 

competences about management in enterprises taking into consideration various systems 

and methods of management in enterprises. Variability of these methods, their goals, 

processes creating systems of management demand new skills, new fields of knowledge 

about complexity of problems related with a success of enterprises. The methods and 

concepts as a subject of the lecture pose best practices, are used in modern, bold and creative 

well known firms. They pose also benchmark for sectors and enterprises in other countries. 

It is a lecture about effective management methods and conditions of such an effectivity. 
Wymagania wstępne. 

 

Mikroekonomia, zagadnienia dotyczące definicji i istoty przedsiębiorstwa oraz 

podstaw zarzadzania przedsiębiorstwem 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

KW_01 

PL 
Zna podstawowe definicje i pojęcia 

z zakresu zarządzania organizacjami 
I.P7S_WG.p P7U_W 

Kolokwium 

zaliczeniowe  
EN Students know definitions and concepts of 

organizational management  

KW_03 PL 

Posiada wiedzę z zakresu dynamicznie 

zmieniających się relacji organizacja-

otoczenie, o celach i prawidłowościach 

kształtujących te relacje 

I.P7S_WG.p P7U_W Kolokwium 

zaliczeniowe 
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EN 

Student has knowledge in the field of 

dynamically changing relationships 

between organization and its environment 

and of goals and conditions of these 

relations. 

KW_06 

PL 

Umie dostrzec konieczność stosowania 

zmian organizacyjnych, dostosowania 

organizacji do dynamicznie zmieniającego 

się otoczenia, identyfikuje w sposób 

poprawny zachodzące prawidłowości 
I.P7S_WG.p P7U_W 

Kolokwium 

zaliczeniowe 

EN 

Student is able to perceive the need of 

changes in organizations, of adjustments 

the organization to changing environment; 

he is capable to identify in a right way the 

current regularities. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

PL 

Potrafi identyfikować pojęcia z zakresu 

zarządzania organizacjami w kontekście 

prawidłowych relacji tych organizacji 

z otoczeniem 
I.P7S_UW.p P7U_U 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 
EN 

Student is able to identify concepts of 

organizational management in the context 

of principles and appropriate relations with 

the environment 

K_U02 

PL 

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

do identyfikowania konieczności zmian 

w organizacjach, prawidłowo formułuje 

opinie z nimi związane 
I.P7S_UW.p P7U_U 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 
EN 

Student is able to use the acquired 

knowledge to identify the need of changes 

in organizations, he formulates opinion 

correctly concerning above. 

K_U07 

PL 

Posiada umiejętności związane 

z symulowaniem i prognozowaniem 

efektów osiągniętych przez wprowadzenie 

zmian w organizacji, dokonać wyboru 

odpowiednich, najbardziej pożądanych 

decyzji na szczeblu zarządzania firmą 
I.P7S_UW.p P7U_U 

 

 

 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 

EN 

Student has related skills to simulate and 

forecast the effects of made changes, to 

choose the best decisions at the managerial 

level   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K04 

PL 

Posiada świadomość ponoszenia przez 

organizacje konsekwencji ekonomicznych 

związanych z nietrafnie i nieumiejętnie 

wprowadzanymi zmianami I.P7S_KO P7U_K 

aktywność na 

zajęciach 

EN 
Student is aware of the effects of wrong 

decisions in organizations as well as of 

inadvertently carried out changes. 

 

K_K07 

PL Potrafi myśleć kreatywnie i działać 

w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy 
I.P7S_KO P7U_K 

 

EN 
Student is able to creative thinking and to 

aging in an involved and entrepreneurial 

way. 

aktywność na 

zajęciach 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

 1. Przesłanki ewolucji istniejących i powstawanie nowych metod i koncepcji zarzadzania przedsiębiorstwem 

 2. Cele i wartości uznawane przez współczesne przedsiębiorstwa 

 3. Strategiczne znaczenie modelu biznesu dla współczesnych koncepcji zarządzania 

 4. Orientacja na klienta – jako podstawowy wyznacznik metod i koncepcji zarządzania 

 5. Zarządzanie przez jakość – metoda TQM, zarzadzanie zintegrowane 

 6. Benchmarking jako koncepcja zarządzania 

 7. Reengineering – jako koncepcja zarządzania 
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 8. Zarządzanie procesowe 

 9. Zarządzanie projektami przez projekty 

10. Zarządzanie zmianą 

11. Rola Internetu w tworzeniu nowych systemów zarządzania – przedsiębiorstwa sieciowe 

12. Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie 

13. Zarządzanie ryzykiem 

14. Running lean jako metoda prowadząca do sukcesu przedsiębiorstwa 

15. Zaliczenie 

 

Ćwiczenia (tematy) 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia – zasady ustalania ocen cząstkowych i końcowej 

Studenci piszą 1 test zaliczeniowy, złożony z 10 zamkniętych pytań, punktowanych po 1 pkt za dobrą odpowiedź. Test zalicza 

6 pkt, przy czym za 7 pkt jest ocena 3,5, za 8 pkt – ocena dobra, za 9 pkt. Ocena dobra z plusem, zaś za 10 – bardzo dobra. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów: 30 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach Nie dotyczy 

Praca poza planem studiów: 20 

Egzaminy/kolokwia w dodatkowych terminach 1 

Konsultacje (od 2 – 4 h) 4 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/kolokwium 12 

Przygotowanie do zajęć 3 

Praca domowa Nie dotyczy 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach 

stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia) 30 

Liczba godzin – inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
5 

Łącznie 35 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,4 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym - dotyczy przedmiotów z ćwiczeniami 

Liczba godzin za udział w ćwiczeniach  

Liczba godzin - Praca własna (przygotowanie do kolokwium, przygotowanie 

do zajęć, praca domowa) 
 

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę o charakterze praktycznym  

(powinno to być zgodne z udziałem liczby godzin za udział w ćwiczeniach 

w sumie godzin za udział we wszystkich zajęciach np. przy założeniu: 15 Ć 

i 30 W i ECTS 4; punkty ECTS za pracę o charakterze praktycznym powinny 

wynieść 15/45*4 = 1.33) 
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Kod przedmiotu  ZPS3 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Management systems in enterprises    

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr II 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość / Ekonomia biznesu 

Tryb studiów niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor ZALICZENIE 

Wymiar zajęć 16   ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie u studentów umiejętności 

i kompetencji w zakresie poruszania się w przedsiębiorstwie na szczeblu menedżerskim 

przy różnych koncepcjach i metodach zarządzania przedsiębiorstwem. Zmienność metod, 

ich cele, procesy, które je tworzą wymagają coraz nowej wiedzy o złożoności problemów 

związanych z budową sukcesu przedsiębiorstwa. Metody i koncepcje pokazane 

na wykładach stanowią tzw. najlepsze praktyki, są stosowane przez firmy nowoczesne, 

odważne i kreatywne. Stanowią wzór dla branż, sektorów i przedsiębiorstw w innych 

krajach. Jest to wykład o skutecznych metodach zarządzania i warunkach tej skuteczności. 

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

The main goal of this course is to educate students in the field of knowledge, skills and 

competences about management in enterprises taking into consideration various systems 

and methods of management in enterprises. Variability of these methods, their goals, 

processes creating systems of management demand new skills, new fields of knowledge 

about complexity of problems related with a success of enterprises. The methods and 

concepts as a subject of the course pose best practices, are used in modern, bold and creative 

well known firms. They pose also benchmark for sectors and enterprises in other countries. 

It is the course about effective management methods and conditions of such an effectivity. 

Wymagania wstępne 
Mikroekonomia, zagadnienia dotyczące definicji i istoty przedsiębiorstwa oraz 

podstaw zarzadzania przedsiębiorstwem 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

KW_01 

PL Zna podstawowe definicje i pojęcia 

z zakresu zarządzania organizacjami 
I.P7S_WG.p P7U_W 

 

Kolokwium 

zaliczeniowe  

 
EN 

Students know definitions and concept of 

organizational management  
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KW_03 

PL 

Posiada wiedzę z zakresu dynamicznie 

zmieniających się relacji organizacja-

otoczenie, o celach i prawidłowościach 

kształtujących te relacje 
I.P7S_WG.p P7U_W 

Kolokwium 

zaliczeniowe 

EN 

Student has knowledge in the field of 

dynamically changing relationships 

between organization and its environment 

and of goals and conditions of these 

relations. 

KW_06 

PL 

Umie dostrzec konieczność stosowania 

zmian organizacyjnych, dostosowania 

organizacji do dynamicznie zmieniającego 

się otoczenia, identyfikuje w sposób 

poprawny zachodzące prawidłowości 
I.P7S_WG.p P7U_W 

Kolokwium 

zaliczeniowe 

EN 

Student is able to perceive the need of 

changes in organizations, of adjustments 

the organization to changing environment; 

he is capable to identify in a right way the 

current regularities 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

PL 

Student is able to perceive the need of 

changes in organizations, of adjustments 

the organization to changing environment; 

he is capable to identify in a right way the 

current regularities I.P7S_UW.p P7U_U 

 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 

 

EN 

Student is able to identify concepts of 

organizational management in the context 

of principles and appropriate relations with 

the environment 

K_U02 

PL 

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

do identyfikowania konieczności zmian 

w organizacjach, prawidłowo formułuje 

opinie z nimi związane 
I.P7S_UW.p P7U_U 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 

 EN 

Student is able to use the acquired 

knowledge to identify the need of changes 

in organizations, he formulates opinion 

correctly concerning above. 

K_U07 

PL 

Posiada umiejętności związane 

z symulowaniem i prognozowaniem 

efektów osiągniętych przez wprowadzenie 

zmian w organizacji, dokonać wyboru 

odpowiednich, najbardziej pożądanych 

decyzji na szczeblu zarządzania firmą 
I.P7S_UW.p P7U_U 

 

 

Kolokwium pisemne, 

aktywność na 

zajęciach 

 

EN 

Student has related skills to simulate and 

forecast the effects of made changes, to 

choose the best decisions at the managerial 

level 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K04 

PL 

Posiada świadomość ponoszenia przez 

organizacje konsekwencji ekonomicznych 

związanych z nietrafnie i nieumiejętnie 

wprowadzanymi zmianami I.P7S_KO P7U_K 

aktywność na 

zajęciach 

 

EN 
Student is aware of the effects of wrong 

decisions in organizations as well as of 

inadvertently carried out changes. 

 

K_K07 

PL Potrafi myśleć kreatywnie i działać 

w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy 

I.P7S_KO P7U_K 

 

EN 
Student is able to creative thinking and to 

aging in an involved and entrepreneurial 

way. 

aktywność na 

zajęciach 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Cechy i procesy rozwojowe we współczesnych przedsiębiorstwach 

2. Koncepcje zarzadzania oparte o jakość: TQM, benchmarking, zarzadzanie zintegrowane 
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3. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 

4. Reengineering – jako koncepcja zarządzania 

5. Zarządzanie procesowe 

6. Zarządzanie projektami przez projekty 

7. Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie 

8. Zaliczenie. 
 

Ćwiczenia (tematy) 

Nie dotyczy 

Forma i warunki zaliczenia – zasady ustalania ocen cząstkowych i końcowej 

studenci piszą test zaliczeniowy, złożony z 10 zamkniętych pytań, punktowanych po 1 pkt za dobrą odpowiedź. Test zalicza  

6 pkt, przy czym za 7 pkt jest ocena 3,5, za 8 pkt – ocena dobra, za 9 pkt. Ocena dobra z plusem, zaś za 10 – bardzo dobra. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów: 16 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 34 

Egzaminy/kolokwia w dodatkowych terminach 1 

Konsultacje (od 2 – 4 h) 3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia/kolokwium 25 

Przygotowanie do zajęć 5 

Praca domowa 0 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach 

stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym - dotyczy przedmiotów z ćwiczeniami 

Liczba godzin za udział w ćwiczeniach  

Liczba godzin - Praca własna (przygotowanie do kolokwium, przygotowanie 

do zajęć, praca domowa) 
 

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę o charakterze praktycznym  

(powinno to być zgodne z udziałem liczby godzin za udział w ćwiczeniach 

w sumie godzin za udział we wszystkich zajęciach np. przy założeniu: 15 Ć 

i 30 W i ECTS 4; punkty ECTS za pracę o charakterze praktycznym powinny 

wynieść 15/45*4 = 1.33) 

 

  



Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/L/2021 Senatu PW  

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

Strona 8 z 47 

 

Przedmiot specjalnościowy – specjalność Ekonomia biznesu 

Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Wycena przedsiębiorstw ECTS 3 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Corporate valuation   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Ekonomia biznesu 

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30 0 0 EGZAMIN/ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu zaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w  języku polskim 

Głównym celem zajęć jest omówienie zasadniczych problemów zarządzania przedsiębiorstwem przez 

wartość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotę i pomiar wartości przedsiębiorstwa, ukazanie 

sposobów jej kreacji oraz praktyczne możliwości zastosowania mierników wartości przedsiębiorstwa 

i metod jego wyceny. 

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

 

The main aim of the course is to discuss the fundamental problems of business management 

value, with particular emphasis on the essence and measurement of the company's value, showing the 

ways of its creation and the practical possibilities of using measures of the company's value and methods 

of its valuation. 

Wymagania wstępne. Brak 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W03. 

PL 

Student zna motywy, którymi kierują 

się zarządzający dokonujący wyceny 

podmiotów, potrafi wskazać źródła procesów 

decyzyjnych i metod rozwiązywania 

problemów w obszarach newralgicznych. 
I.P7S_WG.p P7U_W 

 

Kolokwium pisemne 

EN 

 

The student knows the motives of managers 

who value entities, can indicate the sources of 

decision-making processes and methods of 

solving problems in sensitive areas. 

W02. 

PL 

Student ma wiedzę na temat struktur 

własnościowo-kontrolnych wielkich 

korporacji i ich wpływu na efektywność 

ekonomiczną spółek. 
I.P7S_WG.p P7U_W 

 

Kolokwium pisemne 

EN 

The student has knowledge of the ownership 

and control structures of large corporations 

and their impact on the economic efficiency 

of companies. 
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W10. 

PL 
Student ma wiedzę na temat własności jako 

kategorii prawnej i ekonomicznej. 
I.P7S_WK P7U_W Kolokwium pisemne 

EN 
 

The student has knowledge of property as a 

legal and economic category. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U02. 

PL 

Student potrafi przeprowadzić analizę 

procesów zachodzących na rynkach 

kapitałowych i dokonać interpretacji 

tych procesów z perspektywy znajomości 

mechanizmów nadzoru korporacyjnego. 

Potrafi ocenić zasadność przeprowadzenia 

procesu wyceny przedsiębiorstwa. I.P7S_UW.p P7U_U 
 

Kolokwium pisemne 

EN 

The student is able to analyze the processes 

taking place in the capital markets and 

interpret these processes from the perspective 

of the knowledge of corporate governance 

mechanisms. Can assess the legitimacy of the 

enterprise valuation process. 

U08. 

PL 
Potrafi na podstawie studiów literaturowych 

przeprowadzić analizę przypadku. 
I.P7S_UW.p P7U_U Kolokwium pisemne 

EN 
 

Is able to carry out a case analysis on the basis 

of literature studies. 

U10. 

PL 
Potrafi przygotować i wygłosić prezentację 

wyników pracy badawczej na zadany temat. 
I.P7S_UK P7U_U 

 

Kolokwium pisemne 

EN 
 

Can prepare and deliver a presentation of the 

results of a research work on a given topic. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04. 

PL 

Posiada umiejętność zastosowania zdobytej 

wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, 

potrafi krytycznie ocenić jej skuteczność 

i przydatność wyceny przedsiębiorstw 

w praktyce oraz wykorzystać umiejętności 

pozyskane w trakcie praktyki zawodowej. 
I.P7S_KO P7U_K 

Kolokwium pisemne 

EN 

Has the ability to apply the acquired 

knowledge in the field of economic sciences, 

is able to critically assess its effectiveness 

and usefulness of business valuation in 

practice and use the skills acquired during 

professional practice. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Geneza i rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM).  

2. Ewolucja poglądów na temat celów działania przedsiębiorstwa  

3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa  

4. Metody wyceny przedsiębiorstw  

5. Mierniki wartości: EVA, MVA, TSR i inne  

6. Wartość przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy  

7. Problem agencji i programy motywujące do tworzenia wartości: opcje na akcje i programy oparte o EVA 

8. Polityka dywidendy  

9. Wartość przedsiębiorstwa a etyka  

 10. Strategie budowania wartości wiodących spółek na świecie i w Polsce 

 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  
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61% 70% - 3,5;  

71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  

91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 45 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 19 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 18 

Zaliczenia w dodatkowych terminach 4 

Konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
8 

Łącznie 38 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,52 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Wycena przedsiębiorstw ECTS 3 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Corporate valuation   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Ekonomia biznesu 

Tryb studiów niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 16 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu zaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Głównym celem zajęć jest omówienie zasadniczych problemów zarządzania przedsiębiorstwem przez 

wartość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotę i pomiar wartości przedsiębiorstwa, ukazanie 

sposobów jej kreacji oraz praktyczne możliwości zastosowania mierników wartości przedsiębiorstwa 

i metod jego wyceny. 

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

The main aim of the course is to discuss the fundamental problems of business management 

value, with particular emphasis on the essence and measurement of the company's value, showing the 

ways of its creation and the practical possibilities of using measures of the company's value and methods 

of its valuation. 

Wymagania wstępne Brak 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W03. 

PL 

Student zna motywy, którymi kierują 

się zarządzający dokonujący wyceny 

podmiotów, potrafi wskazać źródła procesów 

decyzyjnych i metod rozwiązywania 

problemów w obszarach newralgicznych. I.P7S_WG.p P7U_W 
 

Kolokwium pisemne 

EN 

The student knows the motives of managers 

who value entities, can indicate the sources of 

decision-making processes and methods of 

solving problems in sensitive areas. 

W02. 

PL 

Student ma wiedzę na temat struktur 

własnościowo-kontrolnych wielkich 

korporacji i ich wpływu na efektywność 

ekonomiczną spółek. 
I.P7S_WG.p P7U_W 

 

Kolokwium pisemne 

EN 

The student has knowledge of the ownership 

and control structures of large corporations 

and their impact on the economic efficiency 

of companies. 
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W10. 

PL 
Student ma wiedzę na temat własności jako 

kategorii prawnej i ekonomicznej. 
I.P7S_WK P7U_W 

Kolokwium pisemne 

EN 
The student has knowledge of property as  

a legal and economic category. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U02. 

PL 

Student potrafi przeprowadzić analizę 

procesów zachodzących na rynkach 

kapitałowych i dokonać interpretacji tych 

procesów z perspektywy znajomości 

mechanizmów nadzoru korporacyjnego. 

Potrafi ocenić zasadność przeprowadzenia 

procesu wyceny przedsiębiorstwa. I.P7S_UW.p P7U_U 
 

Kolokwium pisemne 

EN 

The student is able to analyze the processes 

taking place in the capital markets and 

interpret these processes from the perspective 

of the knowledge of corporate governance 

mechanisms. Can assess the legitimacy of the 

enterprise valuation process. 

U08. 

PL 
Potrafi na podstawie studiów literaturowych 

przeprowadzić analizę przypadku. 
I.P7S_UW.p P7U_U 

Kolokwium pisemne 

EN 
 

Is able to carry out a case analysis on the basis 

of literature studies. 

 

U10. 

PL Potrafi przygotować i wygłosić prezentację 

wyników pracy badawczej na zadany temat. 
I.P7S_UK P7U_U 

Kolokwium pisemne 

EN 
 

Can prepare and deliver a presentation of the 

results of a research work on a given topic. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04. 

PL 

Posiada umiejętność zastosowania zdobytej 

wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, 

potrafi krytycznie ocenić jej skuteczność 

i przydatność wyceny przedsiębiorstw 

w praktyce oraz wykorzystać umiejętności 

pozyskane w trakcie praktyki zawodowej. 
I.P7S_KO P7U_K 

Kolokwium pisemne 

EN 

Has the ability to apply the acquired 

knowledge in the field of economic sciences, 

is able to critically assess its effectiveness 

and usefulness of business valuation in 

practice and use the skills acquired during 

professional practice. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Geneza i rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM).  

2. Ewolucja poglądów na temat celów działania przedsiębiorstwa  

3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa  

4. Metody wyceny przedsiębiorstw  

5. Mierniki wartości: EVA, MVA, TSR i inne  

6. Wartość przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy  

7. Problem agencji i programy motywujące do tworzenia wartości: opcje na akcje i programy oparte o EVA 

8. Polityka dywidendy  

9. Wartość przedsiębiorstwa a etyka  

  10. Strategie budowania wartości wiodących spółek na świecie i w Polsce 

 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  

61% 70% - 3,5;  
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71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  

91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 59 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 35 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 20 

Zaliczenia w dodatkowych terminach 2 

Konsultacje 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Przedmiot specjalnościowy – specjalność Finanse i rachunkowość 

Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Sprawozdawczość finansowa ECTS 3 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Financial Reporting   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu zaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć 

rachunkowości niezbędnych przy wykonywaniu rocznego sprawozdania finansowego, jego wykonania 

i interpretacji informacji finansowych, które są w nim zawarte, np. do wyceny przedsiębiorstwa 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

The aim of the education is to familiarize students with issues related to the basic concepts of accounting 

necessary in the preparation of the annual financial statements, its execution and interpretation of the 

financial information contained, e.g. for the purpose of company valuation. 

Wymagania wstępne. Brak 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W03. 

PL 

Student zna motywy, którymi kierują 

się zarządzający finansami, potrafi wskazać 

źródła procesów decyzyjnych i metod 

rozwiązywania problemów w obszarach 

newralgicznych. 
I.P7S_WG.p P7U_W kolokwium pisemne 

EN 

 

The student knows the motives of financial 

managers, can indicate the sources of 

decision-making processes and methods of 

solving problems in sensitive areas. 

W02. 

PL 

Student ma wiedzę na temat struktur 

własnościowo-kontrolnych wielkich 

korporacji i ich wpływu na efektywność 

ekonomiczną spółek. 
I.P7S_WG.p P7U_W 

 

kolokwium pisemne 

EN 

The student has knowledge of the ownership 

and control structures of large corporations 

and their impact on the economic efficiency 

of companies. 

W10. PL 
Student ma wiedzę na temat sytuacji 

finansowej ekonomicznej. 
I.P7S_WK P7U_W 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/L/2021 Senatu PW  

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

Strona 15 z 47 

 

EN 
The student has knowledge of the financial 

economic situation. 

kolokwium pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U02. 

PL 

Student potrafi przeprowadzić analizę 

finansową i dokonać interpretacji tych 

procesów z perspektywy znajomości 

mechanizmów nadzoru finansowego. Potrafi 

ocenić zasadność stosowania 

sprawozdawczości finansowej. 
I.P7S_UW.p P7U_U 

 

kolokwium pisemne 

EN 

The student is able to carry out a financial 

analysis and interpret these processes from 

the perspective of the knowledge of financial 

supervision mechanisms. Can assess the 

validity of the application of financial 

reporting. 

U08. 

PL 
Potrafi na podstawie studiów literaturowych 

przeprowadzić analizę przypadku. 
I.P7S_UW.p P7U_U kolokwium pisemne 

EN 
Is able to carry out a case analysis on the basis 

of literature studies. 

U10. 

PL Potrafi przygotować i wygłosić prezentację 

wyników pracy badawczej na zadany temat. 
I.P7S_UK P7U_U 

 

kolokwium pisemne 

EN 
Can prepare and deliver a presentation of the 

results of a research work on a given topic.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04. 

PL 

Posiada umiejętność zastosowania zdobytej 

wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, 

potrafi krytycznie ocenić jej skuteczność 

i przydatność sprawozdawczości finansowej 

w praktyce oraz wykorzystać umiejętności 

pozyskane w trakcie praktyki zawodowej. 
I.P7S_KO P7U_K 

 

EN 

Has the ability to apply the acquired 

knowledge in the field of economic sciences, 

is able to critically assess its effectiveness 

and usefulness of financial reporting in 

practice, and use the skills acquired during 

professional practice. 

kolokwium pisemne 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

Wykład 

1. Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych  

2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji  

3. Bilans - wycena bilansowa aktywów i pasywów 

4. Rachunek zysków i strat –metoda kalkulacyjna 

5. Rachunek zysków i strat –metoda porównawcza 

6. Cashflow – metoda pośrednia i bezpośrednia 

7. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego  

8. Formalne aspekty sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych 

9. Metody analizy sprawozdań finansowych i interpretacja informacji finansowych w nim zawartych. 

  10. Wycena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych  

 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  

61% 70% - 3,5;  

71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  
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91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 
 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 45 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 18 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 19 

Konsultacje 4 

Zaliczenia w dodatkowych terminach 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin – inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
8 

Łącznie 38 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,52 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   

Uwagi:  
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Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Sprawozdawczość finansowa ECTS 3 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Financial Reporting   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu zaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podstawowych pojęć 

rachunkowości niezbędnych przy wykonywaniu rocznego sprawozdania finansowego, jego wykonania 

i interpretacji informacji finansowych, które są w nim zawarte, np. do wyceny przedsiębiorstwa 

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

The aim of the education is to familiarize students with issues related to the basic concepts of accounting 

necessary in the preparation of the annual financial statements, its execution and interpretation of the 

financial information contained, e.g. for the purpose of company valuation. 

Wymagania wstępne.  

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W03. 

PL 

Student zna motywy, którymi kierują 

się zarządzający finansami, potrafi wskazać 

źródła procesów decyzyjnych i metod 

rozwiązywania problemów w obszarach 

newralgicznych. I.P7S_WG.p P7U_W kolokwium pisemne 

EN 

The student knows the motives of financial 

managers, can indicate the sources of 

decision-making processes and methods of 

solving problems in sensitive areas. 

W02. 

PL 

Student ma wiedzę na temat struktur 

własnościowo-kontrolnych wielkich 

korporacji i ich wpływu na efektywność 

ekonomiczną spółek. 
I.P7S_WG.p P7U_W kolokwium pisemne 

EN 

The student has knowledge of the ownership 

and control structures of large corporations 

and their impact on the economic efficiency 

of companies. 

W10. 

PL 
Student ma wiedzę na temat sytuacji 

finansowej ekonomicznej. 
I.P7S_WK P7U_W 

 

kolokwium pisemne 

EN The student has knowledge of the financial 

economic situation. 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U02. 

PL 

Student potrafi przeprowadzić analizę 

finansową i dokonać interpretacji tych 

procesów z perspektywy znajomości 

mechanizmów nadzoru finansowego. Potrafi 

ocenić zasadność stosowania 

sprawozdawczości finansowej. 
I.P7S_UW.p P7U_U 

 

 

 

 

 

kolokwium pisemne 

EN 

The student is able to carry out a financial 

analysis and interpret these processes from 

the perspective of the knowledge of financial 

supervision mechanisms. Can assess the 

validity of the application of financial 

reporting. 

U08. 

PL 
Potrafi na podstawie studiów literaturowych 

przeprowadzić analizę przypadku. 
I.P7S_UW.p P7U_U kolokwium pisemne 

EN 
Is able to carry out a case analysis on the basis 

of literature studies. 

U10. 

PL 
Potrafi przygotować i wygłosić prezentację 

wyników pracy badawczej na zadany temat. 
I.P7S_UK P7U_U 

 

kolokwium pisemne 

EN Can prepare and deliver a presentation of the 

results of a research work on a given topic. 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04. 

PL 

Posiada umiejętność zastosowania zdobytej 

wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, 

potrafi krytycznie ocenić jej skuteczność 

i przydatność sprawozdawczości finansowej 

w praktyce oraz wykorzystać umiejętności 

pozyskane w trakcie praktyki zawodowej. 
I.P7S_KO P7U_K 

 

EN 

Has the ability to apply the acquired 

knowledge in the field of economic sciences, 

is able to critically assess its effectiveness 

and usefulness of financial reporting in 

practice, and use the skills acquired during 

professional practice. 

kolokwium pisemne 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

Wykład 

1. Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych  

2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji  

3. Bilans - wycena bilansowa aktywów i pasywów 

4. Rachunek zysków i strat –metoda kalkulacyjna 

5. Rachunek zysków i strat –metoda porównawcza 

6. Cashflow – metoda pośrednia i bezpośrednia 

7. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego  

8. Formalne aspekty sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych 

9. Metody analizy sprawozdań finansowych i interpretacja informacji finansowych w nim zawartych. 

 10. Wycena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych  

 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  

61% 70% - 3,5;  

71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  

91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 59 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 30 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 25 

Konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim – (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   

Uwagi:  
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Przedmioty specjalnościowe do wyboru – specjalność Finanse i rachunkowość 

Kod przedmiotu  24.1 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Rachunkowość budżetowa ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Budget accounting   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów Przedmioty specjalnościowe do wyboru 

Poziom przedmiotu Średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny w grupie 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu 

podstawowych reguł i zasad rachunkowości budżetowej. 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 
The aim of the lecture is to introduce students to the basic issues of budget accounting. 

Wymagania wstępne. Podstawy rachunkowości, finanse/finanse publiczne 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Student, który zaliczył przedmiot osiągnął efekty: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia  

WIEDZA 

K_WO2 

Zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 

publicznych 
I.P7S_WG.p/ P7U_W 

Kolokwium 

w formie testu 

The student knows the principles of functioning of public 

finance sector units 

K_W07 

Zna podstawowe pojęcia oraz normy i standardy z zakresu 

rachunkowości budżetowej 
I.P7S_WK/ P7U_W 

The student knows the basic concepts and norms and 

standards of budget accounting 

K_W03 

Posiada wiedzę na temat zasad ewidencji zdarzeń 

gospodarczych w jednostce sektora finansów publicznych 
I.P7S_WG.p P7U_W 

The student has knowledge of the rules of recording 

economic events in the public finance sector unit 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U05 

Potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem 

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, 

podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań 
I.P7S_UW.p/  P7U_U 

Kolokwium – 

zdania 

Zadania domowe 
The student is able to use the law and the standardized 

system of enterprises (accounting, taxes) to justify specific 

actions. 
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K_U02 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 

w identyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych 

związanych z realizacją budżetu, planów finansowych 

jednostek budżetowych oraz ujęciem majątku, rozliczeń 

oraz wyniku finansowego tych jednostek 
I.P7S_UW.p/ P7U_U 

The student is able to use his theoretical knowledge in the 

identification and recording of economic operations 

related to the implementation of the budget, financial plans 

of budget units and the recognition of assets, settlements 

and financial result of these units. 

K_U13 
Potrafi sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe 

I.P7S_UW.p/ P7U_U 
The student is able to prepare basic financial statements 

K_U06 

Potrafi formułować wnioski oparte na nadrzędnych 

zasadach rachunkowości dotyczące doskonalenia systemu 

rachunkowości budżetowej 
I.P7S_UW.p/ P7U_U 

The student is able to formulate conclusions based on the 

superior accounting principles concerning the 

improvement of the budget accounting system. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K04 

Ma świadomość konsekwencji ekonomicznych 

i społecznych decyzji podejmowanych w procesach 

rachunkowości I.P7S_KK P7U_K 

Aktywność 

na zajęciach 

The student is aware of the economic and social 

consequences of decisions made in accounting processes 

K_KO6 

Jest świadomy potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy 

i umiejętności, szczególnie w zakresie ewidencji zdarzeń 

gospodarczych, a także konieczności łączenia wiedzy 

i praktyki z różnych dziedzin i dyscyplin nauki. 
I.P7S_KK  P7U_K The student is aware of the need to improve the acquired 

knowledge and skills, especially in the field of economic 

events recording, as well as the need to combine 

knowledge and practice from different fields and 

disciplines of science. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Istota i struktura sektora finansów publicznych.  

2. Uregulowania prawne, zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości budżetowej.  

3. Specyfika rachunkowości budżetowej. 

4. Ramowe plany kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz dla jednostek budżetowych. 

5. Ewidencja księgowa w jednostkach budżetowych: 

− ewidencja dochodów i wydatków, 

− wycena i ewidencja aktywów trwałych i zapasów,  

− wycena i ewidencja rozrachunków i rozliczeń,  

− ewidencja kosztów i przychodów, ustalanie wyniku finansowego,  

− ewidencja funduszy.  

6. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 

− układ i treść sprawozdania finansowego jednostki budżetowej,  

− rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.  

7. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w jednostkach budżetowych. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% pkt. z kolokwium. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie 

punktów uzyskanych z pisemnego zaliczenia składającego się z pytań testowych oraz zadań: 51,0-64,9% ocena dostateczna;               

65,0-74,9% ocena dostateczna plus; 75,0-84,9% ocena dobra; 85,0-92,4% ocena dobra plus; 92,5-100,0% ocena bardzo dobra. 

Czynniki dodatkowe mające wpływ na ocenę zaliczeniu ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prace domowe (wpływ 

nie większy niż 0,5 oceny). 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 
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Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów:  

− studia literaturowe  4 

− zadania domowe 6 

− przygotowanie do egzaminu 6 

− konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim -(min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 34 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,36 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:   

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Kod przedmiotu  24.1 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Rachunkowość budżetowa ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Budget accounting   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów Niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 16 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów Przedmioty specjalnościowe do wyboru 

Poziom przedmiotu Średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny w grupie 

Język prowadzenia zajęć POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu 

podstawowych reguł i zasad rachunkowości budżetowej. 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 
The aim of the lecture is to introduce students to the basic issues of budget accounting 

Wymagania wstępne Podstawy rachunkowości, finanse/finanse publiczne 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Student, który zaliczył przedmiot osiągnął efekty: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie

-symbol  

Sposób 

sprawdzenia 

efektu kształcenia  

WIEDZA 

K_WO2 

Zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 

publicznych 
I.P7S_WG.p/ P7U_W 

Kolokwium 

w formie testu 

The student knows the principles of functioning of public 

finance sector units 

K_W07 

Zna podstawowe pojęcia oraz normy i standardy z zakresu 

rachunkowości budżetowej 
I.P7S_WK/ P7U_W 

The student knows the basic concepts and norms and 

standards of budget accounting 

K_W03 

Posiada wiedzę na temat zasad ewidencji zdarzeń 

gospodarczych w jednostce sektora finansów publicznych 
I.P7S_WG.p P7U_W 

The student has knowledge of the rules of recording 

economic events in the public finance sector unit 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U05 

Potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem 

znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, 

podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań 
I.P7S_UW.p/ P7U_U 

Kolokwium – 

zadania 

Zadania domowe 

The student is able to use the law and the standardized 

system of enterprises (accounting, taxes) to justify specific 

actions. 

K_U02 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną 

w identyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych 

związanych z realizacją budżetu, planów finansowych 

jednostek budżetowych oraz ujęciem majątku, rozliczeń 

oraz wyniku finansowego tych jednostek 

I.P7S_UW.p/ P7U_U 
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The student is able to use his theoretical knowledge in the 

identification and recording of economic operations related 

to the implementation of the budget, financial plans of 

budget units and the recognition of assets, settlements and 

financial result of these units. 

K_U13 
Potrafi sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe 

I.P7S_UW.p/ P7U_U 
The student is able to prepare basic financial statements 

K_U06 

Potrafi formułować wnioski oparte na nadrzędnych 

zasadach rachunkowości dotyczące doskonalenia systemu 

rachunkowości budżetowej 
I.P7S_UW.p/ P7U_U 

The student is able to formulate conclusions based on the 

superior accounting principles concerning the improvement 

of the budget accounting system. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K04 

Ma świadomość konsekwencji ekonomicznych 

i społecznych decyzji podejmowanych w procesach 

rachunkowości I.P7S_KK P7U_K 

Aktywność 

na zajęciach 

The student is aware of the economic and social 

consequences of decisions made in accounting processes 

K_KO6 

Jest świadomy potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy 

i umiejętności, szczególnie w zakresie ewidencji zdarzeń 

gospodarczych, a także konieczności łączenia wiedzy 

i praktyki z różnych dziedzin i dyscyplin nauki. 
I.P7S_KK  P7U_K 

The student is aware of the need to improve the acquired 

knowledge and skills, especially in the field of economic 

events recording, as well as the need to combine knowledge 

and practice from different fields and disciplines of science. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Istota i struktura sektora finansów publicznych.  

2. Uregulowania prawne, zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości budżetowej.  

3. Specyfika rachunkowości budżetowej. 

4. Ramowe plany kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz dla jednostek budżetowych. 

5. Ewidencja księgowa w jednostkach budżetowych: 

− ewidencja dochodów i wydatków, 

− wycena i ewidencja aktywów trwałych i zapasów,  

− wycena i ewidencja rozrachunków i rozliczeń,  

− ewidencja kosztów i przychodów, ustalanie wyniku finansowego,  

− ewidencja funduszy.  

6. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 

− układ i treść sprawozdania finansowego jednostki budżetowej,  

− rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.  

7. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości w jednostkach budżetowych. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% pkt. z kolokwium. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie 

punktów uzyskanych z pisemnego zaliczenia składającego się z pytań testowych oraz zadań: 51,0-64,9% ocena dostateczna;           

65,0-74,9% ocena dostateczna plus; 75,0-84,9% ocena dobra; 85,0-92,4% ocena dobra plus; 92,5-100,0% ocena bardzo dobra. 

Czynniki dodatkowe mające wpływ na ocenę zaliczeniu ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prace domowe (wpływ 

nie większy niż 0,5 oceny). 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów:  

− studia literaturowe  4 
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− zadania domowe 14 

− przygotowanie do kolokwium 12 

− konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim – (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna   

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Kod przedmiotu  PSW1/2  

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Finanse gospodarstw domowych ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Household finances   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu /Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych i metodycznych podstaw tworzenia 

budżetu gospodarstwa domowego, a także praktycznych sposobów zarządzania finansami 

w gospodarstwach domowych. Omówione zostaną problemy ekonomiki gospodarstwa 

domowego, w szczególności rodzaj i sposób podejmowania decyzji w zakresie wyboru 

potrzeb i ich realizacji na rynku oraz przedstawienie instrumentów wykorzystywanych przez 

gospodarstwa domowe, takich jak kredyty, inwestycje, ubezpieczenia.  

 

Cel przedmiotu w 

języku angielskim 

 

 

The aim of the course is to present the theoretical and methodological foundations of creating  

a household budget, as well as practical ways of managing household finances. The problems of 

household economics will be discussed. The method of making decisions regarding the selection of 

needs and their implementation on the market will be presented. Instruments used by households, such 

as loans, investments and insurance, will be discussed. 

Wymagania wstępne. 

 
 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbole

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

K_W.01 PL 

zna specyfikę gospodarstwa domowego jako 

podmiotu gospodarującego, jego rolę 

w systemie makroekonomicznym, jego 

powiązania z innymi elementami systemu 

finansowego i relacje, jakie między nimi 

powstają, rozróżnia pojęcie gospodarstwa 

domowego od indywidualnego konsumenta 

i zna ich znaczenie i miejsce w naukach 

o finansach. Zna pojęcia istotne 

dla zarządzania domowymi finansami 

(budżet i bilans gospodarstwa domowego, 

rodzaje dochodów i ich źródła, cele 

wydatkowania, kredyty i pożyczki, 

inwestycje, ubezpieczenia) i sposoby ich 

analizowania oraz praktycznego stosowania 

I.P7S_WG.p 

 
 

P7U_W 
 

 

 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 
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EN 

The student knows the specificity of the 

household as an economic entity, its role in 

the macroeconomic system, its connections 

with other elements of the financial system 

and the relations that arise between them. 

The student distinguishes the concept of a 

household from an individual consumer, 

knows the meaning of these entities and 

their place in financial science. The student 

knows the concepts important for managing 

home finances (household budget and 

balance, types of income and their sources, 

spending goals, credits and loans, 

investments, insurance) and how to analyze 

them and apply them in practice. 

K_W06 

PL 

zna metody i narzędzia opisu oraz analizy 

budżetu gospodarstwa domowego, zna 

prawidłowości zachodzące między 

dochodami i wydatkami w gospodarstwach 

domowych I.P7S_WG.p P7U_W 
zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 

EN 

The student knows the methods and tools for 

the description and analysis of the household 

budget, knows the regularities between 

household income and expenditure. 

K_W08 

PL 

zna podstawowe reguły i czynniki 

(finansowe, prawne, moralne, 

psychologiczne) determinujące decyzje 

ekonomiczne gospodarstw domowych 
I.P7S_WG.p P7U_W zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 

EN 

The student knows the basic rules and factors 

(financial, legal, moral, psychological) 

determining the economic decisions of 

households 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

PL 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 

i nabyte umiejętności w sposób praktyczny: 

rejestruje i analizuje przychody i rozchody 

gospodarstwa domowego, na podstawie 

których projektuje budżet i kontroluje jego 

wykonanie I.P7S_UW.p P7U_U 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is able to use theoretical 

knowledge and acquired skills in a practical 

way. Designs a budget and controls its 

execution based on an analysis of household 

income and expenditure. 

K_U06 

PL 

potrafi wykorzystać znane mu reguły 

(prawne, zawodowe, moralne) i zdobytą 

wiedzę do rozważenia różnych źródeł 

dochodów i zadecydowania o podjęciu 

lub zmianie miejsca zatrudnienia 

lub własnej działalności gospodarczej  
I.P7S_UW.p P7U_U 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocen aktywności 

w czasie zajęć  

EN 

The student is able to use the known rules 

(legal, professional, moral) and the acquired 

knowledge to consider changing the place of 

employment or starting his own business. 

 

K_U07 

PL 

potrafi samodzielnie rozszerzać swoją 

wiedzę o finansach gospodarstw domowych 

i rozwijać umiejętności w zakresie 

zarządzania nimi, przygotowuje prace 

pisemne w postaci projektów budżetu 

gospodarstwa domowego  
I.P7S_UW.p P7U_U 

ocena zadania 

projektowego  

EN 

The student is able to independently expand 

his knowledge of household finances and 

develop skills in managing them. The student 

prepares written assignments in the form of 

household budget drafts 
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K_U13 

PL 

potrafi prawidłowo interpretować 

i wyjaśniać zdarzenia związane z procesem 

gospodarowania budżetem domowym, 

potrafi komunikować się z osobami 

z różnych środowisk społeczno-

gospodarczych a także ze specjalistami 

w dziedzinie ekonomii 
I.P7S_UK P7U_U 

 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is able to correctly interpret and 

explain the events related to the household 

budget management process, is able to 

communicate with people from various 

socio-economic backgrounds, as well as with 

specialists in the field of economics. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_ K06 

PL 

ma świadomość swojej wiedzy 

i umiejętności w tym zakresie, potrafi 

dokonać ich samooceny i rozumie potrzebę 

ich doskonalenia dla zwiększania 

efektywności zarządzania domowymi 

finansami, jest świadomy konieczności 

łączenia wiedzy i praktyki z wielu dziedzin 

i dyscyplin: finansów, ekonomii 

managerskiej, statystyki, ekonometrii, 

zarządzania, psychologii, prawa 

gospodarczego, 
I.P7S_KK P7U_K 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is aware of his knowledge and 

skills. The student is able to self-assess his 

skills, understands the need to improve them 

to increase the effectiveness of home finance 

management, is aware of the need to combine 

knowledge and practice in many areas and 

disciplines: finance, managerial economics, 

statistics, econometrics, management, 

psychology, economic law. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Gospodarstwo domowe (definicja, rodzaje, specyfika) i jego budżet (definicja, cel prowadzenia) – ujęcie 

teoretyczne.  

2. Badania budżetów gospodarstw domowych – zagadnienia metodyczne  

3. Przychody – źródła przychodów i ich charakterystyka.  

4. Rozchody – cele wydatkowe i ich charakterystyka.  

5. Determinanty decyzji gospodarstw domowych.  

6. Finansowanie konsumpcji w gospodarstwach domowych. Ograniczenia budżetowe w polskich gospodarstwach 

domowych.  

7. Budżetowanie w praktyce - monitoring budżetu gospodarstw domowych – paper and pen; Desktop Personal 

Finance Management (PFM), online PFM, WEB PFM.  

8. Rachunek kosztów i korzyści konsumenckich w decyzjach gospodarstw domowych o zakupie towarów i usług. 

Zwiększanie efektywności zarządzania domowymi finansami 

9. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych w świetle badań porównawczych. Skłonność 

do oszczędzania i wydatkowania.  

10. Postępowanie gospodarstw domowych na rynku usług bankowych. Lokaty bankowe i inwestycje kapitałowe.  

11. Instrumenty inwestowania w kontekście finansowego cyklu życia. Zabezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia. 

12. Kredyt konsumencki – pojęcie, prawa i obowiązki stron. Historia kredytowa konsumenta – kreowanie 

pozytywnej historii kredytowej.  

13. Aktywność gospodarstw domowych w podejmowaniu kredytów. Strategie zarządzania długiem 

w gospodarstwie domowym. 

14. Upadłość konsumencka – rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/L/2021 Senatu PW  

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

Strona 29 z 47 

 

Na ocenę końcową mają wpływ dwa elementy: 

- w 70% ocena z kolokwium zaliczeniowego; 

- w 30% ocena z pisemnego opracowania: przygotowanego na temat krytycznej analizy ofert instytucji finansowych 

skierowanych do gospodarstw domowych bądź budżetu gospodarstwa domowego; 

- w 10% ocena aktywności w czasie zajęć. 

Warunkiem zaliczenia jest: 

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego; 

- przedstawienie pisemnego opracowania. 

Kolokwium zaliczeniowe będzie mieć formę testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. 

Punkty uzyskane z pisemnego opracowania pracy uzależnione są od zawartych w opracowaniu autorskich przemyśleń, wskazania 

na zalety i wady danej oferty dla klienta, analiz, ocen, rekomendacji i ich uzasadnienia. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów:  

Konsultacje 3 

Zaliczenia i dodatkowe zaliczenia 4 

Przygotowanie opracowania pisemnego 4 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Zapoznanie z literaturą 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim - (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
7 

Łącznie 37 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,48 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   

Uwagi:  
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Kod przedmiotu  ZPSW 1.2 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Finanse gospodarstw domowych ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Household finances   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr III 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 16 0 0 ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych i metodycznych podstaw tworzenia 

budżetu gospodarstwa domowego, a także praktycznych sposobów zarządzania finansami 

w gospodarstwach domowych. Omówione zostaną problemy ekonomiki gospodarstwa 

domowego, w szczególności rodzaj i sposób podejmowania decyzji w zakresie wyboru 

potrzeb i ich realizacji na rynku oraz przedstawienie instrumentów wykorzystywanych przez 

gospodarstwa domowe, takich jak kredyty, inwestycje, ubezpieczenia. 
 

Cel przedmiotu w 

języku angielskim 

 

 

The aim of the course is to present the theoretical and methodological foundations of creating  

a household budget, as well as practical ways of managing household finances. The problems of 

household economics will be discussed. The method of making decisions regarding the selection of 

needs and their implementation on the market will be presented. Instruments used by households, such 

as loans, investments and insurance, will be discussed. 

Wymagania wstępne.  

  

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbole

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesien

ie-symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 PL 

zna specyfikę gospodarstwa domowego jako 

podmiotu gospodarującego, jego rolę 

w systemie makroekonomicznym, jego 

powiązania z innymi elementami systemu 

finansowego i relacje, jakie między nimi 

powstają, rozróżnia pojęcie gospodarstwa 

domowego od indywidualnego konsumenta 

i zna ich znaczenie i miejsce w naukach 

o finansach. Zna pojęcia istotne dla 

zarządzania domowymi finansami (budżet 

i bilans gospodarstwa domowego, rodzaje 

dochodów i ich źródła, cele wydatkowania, 

kredyty i pożyczki, inwestycje, 

ubezpieczenia) i sposoby ich analizowania 

oraz praktycznego stosowania 

I.P7S_WG.p 

 
 

P7U_W 
 

 

 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 
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EN 

The student knows the specificity of the 

household as an economic entity, its role in 

the macroeconomic system, its connections 

with other elements of the financial system 

and the relations that arise between them. 

The student distinguishes the concept of a 

household from an individual consumer, 

knows the meaning of these entities and 

their place in financial science. The student 

knows the concepts important for managing 

home finances (household budget and 

balance, types of income and their sources, 

spending goals, credits and loans, 

investments, insurance) and how to analyze 

them and apply them in practice. 

K_W06 

PL 

zna metody i narzędzia opisu oraz analizy 

budżetu gospodarstwa domowego, zna 

prawidłowości zachodzące między 

dochodami i wydatkami w gospodarstwach 

domowych I.P7S_WG.p 
P7U_W 

 
 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 

EN 

The student knows the methods and tools for 

the description and analysis of the household 

budget, knows the regularities between 

household income and expenditure. 

K_W08 

PL 

zna podstawowe reguły i czynniki 

(finansowe, prawne, moralne, 

psychologiczne) determinujące decyzje 

ekonomiczne gospodarstw domowych 
I.P7S_WG.p 

P7U_W 
 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium) 

EN 

The student knows the basic rules and factors 

(financial, legal, moral, psychological) 

determining the economic decisions of 

households 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

PL 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 

i nabyte umiejętności w sposób praktyczny: 

rejestruje i analizuje przychody i rozchody 

gospodarstwa domowego, na podstawie 

których projektuje budżet i kontroluje 

jego wykonanie I.P7S_UW.p P7U_U 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is able to use theoretical 

knowledge and acquired skills in a practical 

way. Designs a budget and controls its 

execution based on an analysis of household 

income and expenditure. 

K_U06 

PL 

potrafi wykorzystać znane mu reguły 

(prawne, zawodowe, moralne) i zdobytą 

wiedzę do rozważenia różnych źródeł 

dochodów i zadecydowania o podjęciu 

lub zmianie miejsca zatrudnienia 

lub własnej działalności gospodarczej  
I.P7S_UW.p P7U_U 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is able to use the known rules 

(legal, professional, moral) and the acquired 

knowledge to consider changing the place of 

employment or starting his own business. 

 

K_U07 

PL 

potrafi samodzielnie rozszerzać swoją 

wiedzę o finansach gospodarstw domowych 

i rozwijać umiejętności w zakresie 

zarządzania nimi, przygotowuje prace 

pisemne w postaci projektów budżetu 

gospodarstwa domowego  
I.P7S_UW.p P7U_U 

ocena zadania 

projektowego  

EN 

The student is able to independently expand 

his knowledge of household finances and 

develop skills in managing them. The student 

prepares written assignments in the form of 

household budget drafts 
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K_U13 

PL 

potrafi prawidłowo interpretować i 

wyjaśniać zdarzenia związane z procesem 

gospodarowania budżetem domowym, 

potrafi komunikować się z osobami 

z różnych środowisk społeczno-

gospodarczych a także ze specjalistami 

w dziedzinie ekonomii 
I.P7S_UK P7U_U 

 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is able to correctly interpret and 

explain the events related to the household 

budget management process, is able to 

communicate with people from various 

socio-economic backgrounds, as well as with 

specialists in the field of economics. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 K_K06 

PL 

ma świadomość swojej wiedzy 

i umiejętności w tym zakresie, potrafi 

dokonać ich samooceny i rozumie potrzebę 

ich doskonalenia dla zwiększania 

efektywności zarządzania domowymi 

finansami, jest świadomy konieczności 

łączenia wiedzy i praktyki z wielu dziedzin 

i dyscyplin: finansów, ekonomii 

managerskiej, statystyki, ekonometrii, 

zarządzania, psychologii, prawa 

gospodarczego, 
I.P7S_KK P7U_K 

zaliczenie przedmiotu 

(kolokwium), ocena 

zadania projektowego, 

ocena aktywności 

w czasie zajęć 

EN 

The student is aware of his knowledge and 

skills. The student is able to self-assess his 

skills, understands the need to improve them 

to increase the effectiveness of home finance 

management, is aware of the need to combine 

knowledge and practice in many areas and 

disciplines: finance, managerial economics, 

statistics, econometrics, management, 

psychology, economic law. 

 

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Gospodarstwo domowe (definicja, rodzaje, specyfika) i jego budżet (definicja, cel prowadzenia) – ujęcie 

teoretyczne.  

2. Badania budżetów gospodarstw domowych – zagadnienia metodyczne. Przychody – źródła przychodów i ich 

charakterystyka. Rozchody – cele wydatkowe i ich charakterystyka.  

3. Determinanty decyzji gospodarstw domowych. Finansowanie konsumpcji w gospodarstwach domowych. 

Ograniczenia budżetowe w polskich gospodarstwach domowych.  

4. Budżetowanie w praktyce - monitoring budżetu gospodarstw domowych – paper and pen; Desktop Personal 

Finance Management (PFM), online PFM, WEB PFM. Rachunek kosztów i korzyści konsumenckich 

w decyzjach gospodarstw domowych o zakupie towarów i usług. Zwiększanie efektywności zarządzania 

domowymi finansami 

5. Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych w świetle badań porównawczych. Skłonność 

do oszczędzania i wydatkowania. Postępowanie gospodarstw domowych na rynku usług bankowych. Lokaty 

bankowe i inwestycje kapitałowe.  

6. Instrumenty inwestowania w kontekście finansowego cyklu życia. Zabezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia. 

7. Kredyt konsumencki – pojęcie, prawa i obowiązki stron. Historia kredytowa konsumenta – kreowanie 

pozytywnej historii kredytowej. Aktywność gospodarstw domowych w podejmowaniu kredytów. Strategie 

zarządzania długiem w gospodarstwie domowym. Upadłość konsumencka – rozwiązania prawne obowiązujące 

w Polsce. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Na ocenę końcową mają wpływ dwa elementy: 

- w 70% ocena z kolokwium zaliczeniowego; 

- w 20% ocena z pisemnego opracowania: przygotowanego na temat krytycznej analizy ofert instytucji finansowych 

skierowanych do gospodarstw domowych bądź budżetu gospodarstwa domowego; 
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- w 10% ocena aktywności w czasie zajęć. 

Warunkiem zaliczenia jest: 

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego; 

- przedstawienie pisemnego opracowania. 

Kolokwium zaliczeniowe będzie mieć formę testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. 

Punkty uzyskane z pisemnego opracowania pracy uzależnione są od zawartych w opracowaniu autorskich przemyśleń, wskazania 

na zalety i wady danej oferty dla klienta, analiz, ocen, rekomendacji i ich uzasadnienia. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów:  

Konsultacje 4 

Zaliczenia i dodatkowe zaliczenia 6 

Przygotowanie opracowania pisemnego 5 

Przygotowanie do zaliczenia 11 

Zapoznanie z literaturą 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim - ( min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
10 

Łącznie 26 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,04 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Kod przedmiotu  PSW 2/1 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
UE Funds   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr IV 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30   ZALICZENIE NA OCENĘ 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obowiązkowy/Obieralny/Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu w 

języku polskim 

Przekazanie wiedzy na temat istoty i rodzajów funduszy UE, w szczególności: 

• poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania funduszy, 

• uzyskanie umiejętności identyfikacji potencjalnych środków europejskich do wykorzystania  

w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

 

Cel przedmiotu w 

języku angielskim 

Providing knowledge about the nature and types of EU funds, in particular: 

• learning about the principles and mechanisms of fund operation, 

• acquiring the ability to identify potential European funds to be used under individual operational 

programs. 

Wymagania wstępne. 

 

Znajomość finansów publicznych, znajomość podstawowych zagadnień związanych 

z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Nr 

efektu 
Język Opis efektu: 

odniesienie do 

efektów  

uczenia się  

dla programu 

 
odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia 

efektów 

uczenia się 

PRK-symbol I 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W01. 

PL 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania instytucji UE 
P7S_WG.p P7U_W 

Zaliczenie pisemne 

 

EN 
Extended knowledge of the functioning of 

EU institutions 

 

W02. 

PL 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania funduszy pomocowych UE 
P7S_WG.p P7U_W Zaliczenie pisemne 

EN 
Extended knowledge of the operation of EU 

aid funds 

 

W03. 
PL  

  

 

EN  

UMIEJĘTNOŚCI 
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U01. 

PL 
Potrafi dokonać oceny wpływu funduszy 

na rozwój regionalny 
P7S_UW.p P7U_U 

Prezentacja/referat 

 

 
EN 

A student can assess the impact of funds on 

regional development 

 

U02. 

PL 
Potrafi dokonać oceny funkcjonowania 

funduszy w skali globalnej 
P7S_UW.p P7U_U Prezentacja/referat 

EN 
A student can assess the functioning of 

funds on a global scale 

 

U03. 
PL  

  
 

EN   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04. 

PL Ma świadomość wpływu funduszy 

pomocowych na rozwój gospodarczy 
P7S_KO P7U_K 

Dyskusja w grupie 

EN 
A student is aware of the impact of aid funds 

on economic development 

 

K06 

PL 
Jest świadomy konieczności poszerzania 

wiedzy w zakresie funkcjonowania UE 

P7S_KK PP7U_K 

Dyskusja w grupie 

EN 

A student is aware of the necessity to 

broaden knowledge of the functioning of the 

EU 

 

 

K03. 
PL  

  
 

EN   

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

1. Traktaty Unii Europejskiej 

2. Instytucje Unii Europejskiej 

3. Polityki i procesy polityczne UE (tworzenie i stosowanie prawa, polityki wewnętrzne, stosunki zewnętrzne, budżet 

UE), 

4. System wdrażania funduszy UE, 

5. Pomoc publiczna, 

6. Pomoc regionalna, horyzontalna, 

7. Skutki prawno-podatkowe w działalności samorządów i przedsiębiorców, 

8. Analiza funduszy z perspektywy 2014-2020 
 

Ćwiczenia (tematy) 

n/d 

 

Forma i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne (3 pytania opisowe), przygotowanie prezentacji/referatu na wybrany temat. 

Warunki zaliczenia: 

• pozytywna ocena z prezentacji/referatu, 

• pozytywna ocena z kolokwium - minimum 50% punktów. Skala ocen z kolokwium 50%-60% - 3,0; 61%-70% - 3,5; 

71%-80% - 4,0; 81%-90% - 4,5, 91%-100% - 5,0. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach  

Praca poza planem studiów: 20 

Przegląd literatury  6 

Przygotowanie do zaliczenia  11 (7+4) 

Konsultacje 3 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 
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Punkty ECTS za przedmiot  2 

Uwagi: 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
3 

Łącznie 33 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,32 

Uwagi:  

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   

Uwagi: przygotowanie prezentacji/referatu  
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Kod przedmiotu  PSW 2/1 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
UE Funds   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr IV 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość  

Tryb studiów niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 16   ZALICZENIE NA OCENĘ 

Grupa przedmiotów przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny ograniczonego wyboru (w grupie) 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Przekazanie wiedzy na temat istoty i rodzajów funduszy UE, w szczególności: 

• poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania funduszy, 

• uzyskanie umiejętności identyfikacji potencjalnych środków europejskich do wykorzystania  

w ramach poszczególnych programów operacyjnych. 

 

Cel przedmiotu w 

języku angielskim 

Providing knowledge about the nature and types of EU funds, in particular: 

• learning about the principles and mechanisms of fund operation, 

• acquiring the ability to identify potential European funds to be used under individual operational 

programs. 

Wymagania wstępne. 

 

Znajomość finansów publicznych, znajomość podstawowych zagadnień związanych  

z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Nr 

efektu 
Język Opis efektu: 

odniesienie do 

efektów  

uczenia się  

dla programu 

odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia 

efektów 

uczenia się 

PRK-symbol I 

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W01. 

PL Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania instytucji UE 
P7S_WG.p P7U_W 

Zaliczenie pisemne 

 

EN 
Extended knowledge of the functioning of 

EU institutions 

 

W02. 

PL 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu 

funkcjonowania funduszy pomocowych UE 
P7S_WG.p P7U_W Zaliczenie pisemne 

EN 
Extended knowledge of the operation of EU 

aid funds 

 

W03. 

PL 
 

  

 

EN  

UMIEJĘTNOŚCI 
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U01. 

PL 
Potrafi dokonać oceny wpływu funduszy 

na rozwój regionalny 
P7S_UW.p P7U_U 

Prezentacja/referat 

 

EN 
A student can assess the impact of funds on 

regional development 

 

U02. 

PL 
Potrafi dokonać oceny funkcjonowania 

funduszy w skali globalnej 
P7S_UW.p P7U_U Prezentacja/referat 

EN 
A student can assess the functioning of 

funds on a global scale 

 

U03. 
PL  

  
 

EN   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K04 

PL Ma świadomość wpływu funduszy 

pomocowych na rozwój gospodarczy 
P7S_KO P7U_K 

Dyskusja w grupie 

EN 
A student is aware of the impact of aid funds 

on economic development 

 

K06. 

PL 
Jest świadomy konieczności poszerzania 

wiedzy w zakresie funkcjonowania UE 

P7S_KK PP7U_K 

Dyskusja w grupie 

EN 

A student is aware of the necessity to 

broaden knowledge of the functioning of the 

EU 

 

 

K03. 
PL  

  
 

EN   

Treści programowe 

Wykłady (tematy) 

9. Traktaty Unii Europejskiej 

10. Instytucje Unii Europejskiej 

11. Polityki i procesy polityczne UE (tworzenie i stosowanie prawa, polityki wewnętrzne, stosunki zewnętrzne, budżet UE), 

12. System wdrażania funduszy UE, 

13. Pomoc publiczna, 

14. Pomoc regionalna, horyzontalna, 

15. Skutki prawno-podatkowe w działalności samorządów i przedsiębiorców, 

16. Analiza funduszy z perspektywy 2014-2020 
 

Ćwiczenia (tematy) 

n/d 

 

Forma i warunki zaliczenia 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach  

Praca poza planem studiów: 34 

Przegląd literatury  19 

Przygotowanie do zaliczenia  11 (7+4) 

Konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia)  16 
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Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   

Uwagi: przygotowanie prezentacji/referatu  
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Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Management Accounting in an Enterprise   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr 4 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość 

Tryb studiów Stacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 30   ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów Przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu Średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny w grupie 

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Wykład z przedmiotu Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie powinien zapoznać studentów 

z nowoczesnymi instrumentami wykorzystywanymi w firmach do zarządzania rentownością, kalkulacji 

kosztów produktów, budżetowania kosztów i przychodów, podejmowania decyzji cenowych i wielu 

innych. W trakcie wykładu oprócz wiedzy teoretycznej zostaną zaprezentowane liczne przykłady 

pokazujące w jaki sposób system informatyczny był wdrażany w polskich przedsiębiorstwach, jakie 

zadania były formułowane w stosunku do tego systemu przez kierownictwo, jakie problemy 

występowały na etapie tworzenia koncepcji systemu i następnie jego zastosowanie przy podejmowania 

decyzji gospodarczych.  

 

Cel przedmiotu w 

języku angielskim 

 

 

 

The course on Management Accounting in an Enterprise should familiarize students with modern 

instruments used in companies for profitability management, product costing, cost and revenue 

budgeting, price decision-making, and many others. During the lecture, in addition to theoretical 

knowledge, numerous examples will be presented showing how the system was implemented in Polish 

enterprises, what tasks were formulated concerning this system by management, what problems 

occurred at the stage of creating the concept of the system, and then its application in making 

economic decisions. 

Wymagania wstępne. Mikroekonomia, Rachunkowość, Ekonometria, Statystyka 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol 

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W07. 

PL 

Posiada wiedzę na temat norm prawnych 
regulujących zasady funkcjonowania systemu 

informacyjnego rachunkowości w jednostkach 

prowadzących działalność gospodarczą. LP7S_WK P7U_W 

 
Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta na 

zajęciach.  

 
EN 

He/she knows legal norms regulating the 

accounting information system's principles of 

operation in entities conducting business activity. 

W12. PL 

Zna rolę rachunkowości zarządczej w procesie 
podejmowania decyzji krótkookresowych 

i zarządzania wartością firmy oraz różnice 

występujące między systemami informacyjnymi 
rachunkowości zarządczej i rachunkowości 

finansowej. 

LP7S_WG.p P7U_W 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  
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EN 

He/she knows the role of management accounting 

in making short-term decisions and managing 
firm value and the differences between the 

information systems of management accounting 

and financial accounting. 

W13. 

PL 

Zna takie narzędzia zarządzania kosztami 
i rentownością, jak: budżetowanie operacyjne, 

systemy rachunku kosztów, analizę progu 

rentowności, ryzyka operacyjnego i finansowego, 
metody kalkulacji kosztów i cen. 

LP7S_WG.p P7U_W 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 
na zajęciach.  

 
EN 

He/she knows such tools of cost and profitability 

management as operational budgeting, cost 
accounting systems, break-even analysis, 

operational and financial risk, cost and price 

calculation methods. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U04. 

PL 

Posiada umiejętność przygotowania budżetów 

dla jednostek budżetowych przedsiębiorstwa 
i zbiorczego budżetu operacyjnego dla całego 

przedsiębiorstwa oraz analizy przyczynowo-

skutkowej odchyleń w budżecie. Potrafi 
opracować Master Budżet dla przedsiębiorstwa.  

LP7S_UW.p P7U_U 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 
na zajęciach.  

 

EN 

He/she can prepare different budgets for the 

enterprise's internal units and the aggregate 

operating budget for the entire enterprise, and the 
cause-and-effect analysis of budget variances. 

He/she can also prepare a Master Budget for an 

enterprise. 

U06. 

PL 

Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności 

procesów biznesowych realizowanych 

w jednostce gospodarczej, przy wykorzystaniu 
różnego rodzaju raportów wewnętrznych 

generowanych przez system rachunkowości 

zarządczej: wielostopniowego i wieloblokowego 
rachunku kosztów i wyników, raportów 

o rentowności w przekroju produktowym, 

podmiotowym, technologicznym, kanałów 
dystrybucji, rynków zbytu i in. 

LP7S_UW.p P7U_U 

 

 

 

 

 

 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 

 EN 

He/she can evaluate the effectiveness of business 

processes carried out in a business unit, using 
various internal reports generated by the 

management accounting system: managerial 

income statement, profitability reports in terms of 
products, internal divisions, technological lines, 

distribution channels, markets, and others. 

U07. 

PL 

Potrafi wybierać właściwe metody kalkulacji 

kosztów i cen, dokonywać wyceny produktów, 
usług świadczeń wewnętrznych, ustalać wynik 

finansowy przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu 

różnych modeli rachunku kosztów.  LP7S_UW.p P7U_U 

 

 

 
Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 

 

 

EN 

He/she can choose appropriate cost and price 

calculation methods, make the valuation of final 

and intermediate products, services, determine the 
financial result of the enterprise using various cost 

accounting models. 

K02. 

PL 

Jest otwarty na współdziałanie w grupie ponieważ 

ma świadomość, iż warunkiem skuteczności 
systemu rachunkowości zarządczej jest efektywna 

współpraca wszystkich osób i jednostek 

zaangażowanych w funkcjonowanie tego systemu. LP7S_UO P7U_U 

Pisemne zaliczenie. Ocena 
aktywności studenta 

na zajęciach.  

 
EN 

He/she is open to cooperation in a group, as 

he/she is aware that the management accounting 

system's effectiveness is determined by the 
effective collaboration of all staff and units 

involved in this system's functioning. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K06. 

PL 

Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia 

swojej wiedzy wynikającą z szybkiej ewolucji 

narzędzi wykorzystywanych dla potrzeb systemu 
rachunkowości zarządczej. LP7S_KK P7U_K 

 

 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 
EN 

He/she is aware of the need to continually update 

knowledge resulting from the management 
accounting system's tools' dynamic development. 

Treści programowe 
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Wykłady (tematy) 

Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny do zarządzania - przedmiot, cele i zadania rachunkowości, rachunkowość 

zarządcza a rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza a controlling, etapy wdrażania systemu rachunkowości 

zarządczej, bariery rozwoju systemu. 

Rachunkowość odpowiedzialności - zarządzanie zdecentralizowana organizacją, typologia ośrodków odpowiedzialności, 

kryteria oceny działalności ośrodków odpowiedzialności.  

Klasyfikacje kosztów dla potrzeb zarządzania - istota kosztów, kryteria klasyfikacji kosztów w rachunkowości finansowej 

i w rachunkowości zarządczej, metody badania zmienności kosztów. 

Systemy rachunku kosztów - istota rachunku kosztów, modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów 

zmiennych, wpływ rachunku kosztów na krótkookresowy wynik finansowy, ocena przydatności modeli rachunku kosztów dla 

potrzeb zarządzania. Metody kalkulacji kosztów - zadania kalkulacji kosztów, kalkulacja podziałowa, kalkulacja doliczeniowa. 

Koszty w rachunkach decyzyjnych krótkiego okresu - próg rentowności dla produktu jednorodnego, próg płynności, próg 

rentowności dla produkcji wieloasortymentowej, ryzyko operacyjne i finansowe, kalkulowanie cen i zasady polityki cenowej, 

ceny transferowe, decyzje „make-or-buy”, zamówienia specjalne. 

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników - określanie potencjału produkcyjnego dla ośrodków 

odpowiedzialności, rachunek wielostopniowych marż pokrycia, zasady sporządzania wielostopniowego i wieloblokowego 

rachunku kosztów i wyników. 

Budżetowanie operacyjne jako narzędzie rachunkowości zarządczej - istota budżetowania, funkcje budżetowania, metody 

i etapy budżetowania, przygotowanie firmy do wdrożenia systemu budżetowania. Monitoring – kontrola wykonania budżetów, 

cele monitoringu, etapy monitoringu, analiza przyczynowo-skutkowa odchyleń: kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich, 

wyniku operacyjnego. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  

61% 70% - 3,5;  

71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  

91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 45 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 19 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 18 

Zaliczenia w dodatkowych terminach 4 

Konsultacje 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim – (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  30 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
8 

Łącznie 38 

Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
1,52 
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Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną   
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Kod przedmiotu  PS4 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie ECTS 2 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 
Management Accounting in an Enterprise   

Profil studiów PRAKTYCZNY 
Rok 

akademicki 
2021/22 

Poziom kształcenia 

(studiów) 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Semestr 4 

Wydział KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

Kierunek studiów EKONOMIA Specjalność Finanse i rachunkowość 

Tryb studiów Niestacjonarne 

Forma prowadzenia 

studiów 
wykłady ćwiczenia seminarium Rygor 

Wymiar zajęć 16   ZALICZENIE 

Grupa przedmiotów Przedmioty specjalnościowe 

Poziom przedmiotu Średniozaawansowany 

Status przedmiotu Obieralny  

Język prowadzenia 

zajęć 
POLSKI 

Cel przedmiotu 

w języku polskim 

Wykład z przedmiotu Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie powinien zapoznać studentów 

z nowoczesnymi instrumentami wykorzystywanymi w firmach do zarządzania rentownością, kalkulacji 

kosztów produktów, budżetowania kosztów i przychodów, podejmowania decyzji cenowych i wielu 

innych. W trakcie wykładu oprócz wiedzy teoretycznej zostaną zaprezentowane liczne przykłady 

pokazujące w jaki sposób system informatyczny był wdrażany w polskich przedsiębiorstwach, jakie 

zadania były formułowane w stosunku do tego systemu przez kierownictwo, jakie problemy 

występowały na etapie tworzenia koncepcji systemu i następnie jego zastosowanie przy podejmowania 

decyzji gospodarczych.  

 

Cel przedmiotu 

w języku angielskim 

 

 

 

The course on Management Accounting in an Enterprise should familiarize students with modern 

instruments used in companies for profitability management, product costing, cost and revenue 

budgeting, price decision-making, and many others. During the lecture, in addition to theoretical 

knowledge, numerous examples will be presented showing how the system was implemented in Polish 

enterprises, what tasks were formulated concerning this system by management, what problems 

occurred at the stage of creating the concept of the system, and then its application in making economic 

decisions. 

Wymagania wstępne. Mikroekonomia, Rachunkowość, Ekonometria, Statystyka 

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu  

Symbol

efektu 

uczenia 

Język Opis efektu: 
odniesienie – 

Symbol I 

Odniesienie-

symbol  

Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

WIEDZA 

W07. 

PL 

Posiada wiedzę na temat norm prawnych 

regulujących zasady funkcjonowania systemu 

informacyjnego rachunkowości w jednostkach 
prowadzących działalność gospodarczą. LP7S_WK P7U_W 

 

 

Pisemne zaliczenie. Ocena 
aktywności studenta 

na zajęciach.  

 EN 
He/she knows legal norms regulating the 

accounting information system's principles of 

operation in entities conducting business activity. 

W12. PL 

Zna rolę rachunkowości zarządczej w procesie 
podejmowania decyzji krótkookresowych 

i zarządzania wartością firmy oraz różnice 

występujące między systemami informacyjnymi 
rachunkowości zarządczej i rachunkowości 

finansowej. 

LP7S_WG.p P7U_W 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  
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EN 

He/she knows the role of management accounting 

in making short-term decisions and managing 
firm value and the differences between the 

information systems of management accounting 

and financial accounting. 

W13. 

PL 

Zna takie narzędzia zarządzania kosztami 
i rentownością, jak: budżetowanie operacyjne, 

systemy rachunku kosztów, analizę progu 

rentowności, ryzyka operacyjnego i finansowego, 
metody kalkulacji kosztów i cen. 

LP7S_WG.p P7U_W 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 
na zajęciach.  

 
EN 

He/she knows such tools of cost and profitability 

management as operational budgeting, cost 
accounting systems, break-even analysis, 

operational and financial risk, cost and price 

calculation methods. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U04. 

PL 

Posiada umiejętność przygotowania budżetów 

dla jednostek budżetowych przedsiębiorstwa 
zbiorczego budżetu operacyjnego dla całego 

przedsiębiorstwa oraz analizy przyczynowo-

skutkowej odchyleń w budżecie. Potrafi 
opracować Master Budżet dla przedsiębiorstwa.  

LP7S_UW.p P7U_U 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 
na zajęciach.  

 

EN 

He/she can prepare different budgets for the 

enterprise's internal units and the aggregate 

operating budget for the entire enterprise, and the 
cause-and-effect analysis of budget variances. 

He/she can also prepare a Master Budget for an 

enterprise. 

U06. 

PL 

Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności 

procesów biznesowych realizowanych 

w jednostce gospodarczej, przy wykorzystaniu 
różnego rodzaju raportów wewnętrznych 

generowanych przez system rachunkowości 

zarządczej: wielostopniowego i wieloblokowego 
rachunku kosztów i wyników, raportów 

o rentowności w przekroju produktowym, 

podmiotowym, technologicznym, kanałów 
dystrybucji, rynków zbytu i in. 

LP7S_UW.p P7U_U 

 

 

 

 

 

 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 

 EN 

He/she can evaluate the effectiveness of business 

processes carried out in a business unit, using 
various internal reports generated by the 

management accounting system: managerial 

income statement, profitability reports in terms of 
products, internal divisions, technological lines, 

distribution channels, markets, and others. 

U07. 

PL 

Potrafi wybierać właściwe metody kalkulacji 

kosztów i cen, dokonywać wyceny produktów, 
usług świadczeń wewnętrznych, ustalać wynik 

finansowy przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu 

różnych modeli rachunku kosztów.  LP7S_UW.p P7U_U 

 

 

 
Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 

 

 

EN 

He/she can choose appropriate cost and price 

calculation methods, make the valuation of final 

and intermediate products, services, determine the 
financial result of the enterprise using various cost 

accounting models. 

K02. 

PL 

Jest otwarty na współdziałanie w grupie ponieważ 

ma świadomość, iż warunkiem skuteczności 
systemu rachunkowości zarządczej jest efektywna 

współpraca wszystkich osób i jednostek 

zaangażowanych w funkcjonowanie tego systemu. LP7S_UO P7U_U 

Pisemne zaliczenie. Ocena 
aktywności studenta 

na zajęciach.  

 
EN 

He/she is open to cooperation in a group, as 

he/she is aware that the management accounting 

system's effectiveness is determined by the 
effective collaboration of all staff and units 

involved in this system's functioning. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K06. 

PL 

Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia 

swojej wiedzy wynikającą z szybkiej ewolucji 

narzędzi wykorzystywanych dla potrzeb systemu 
rachunkowości zarządczej. LP7S_KK P7U_K 

 

 

Pisemne zaliczenie. Ocena 

aktywności studenta 

na zajęciach.  

 
EN 

He/she is aware of the need to continually update 

knowledge resulting from the management 
accounting system's tools' dynamic development. 

Treści programowe 
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Wykłady (tematy) 

Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny do zarządzania - przedmiot, cele i zadania rachunkowości, rachunkowość 

zarządcza a rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza a controlling, etapy wdrażania systemu rachunkowości 

zarządczej, bariery rozwoju systemu. 

Rachunkowość odpowiedzialności - zarządzanie zdecentralizowana organizacją, typologia ośrodków odpowiedzialności, 

kryteria oceny działalności ośrodków odpowiedzialności.  

Klasyfikacje kosztów dla potrzeb zarządzania - istota kosztów, kryteria klasyfikacji kosztów w rachunkowości finansowej 

i w rachunkowości zarządczej, metody badania zmienności kosztów. 

Systemy rachunku kosztów - istota rachunku kosztów, modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów 

zmiennych, wpływ rachunku kosztów na krótkookresowy wynik finansowy, ocena przydatności modeli rachunku kosztów dla 

potrzeb zarządzania. Metody kalkulacji kosztów - zadania kalkulacji kosztów, kalkulacja podziałowa, kalkulacja doliczeniowa. 

Koszty w rachunkach decyzyjnych krótkiego okresu - próg rentowności dla produktu jednorodnego, próg płynności, próg 

rentowności dla produkcji wieloasortymentowej, ryzyko operacyjne i finansowe, kalkulowanie cen i zasady polityki cenowej, 

ceny transferowe, decyzje „make-or-buy”, zamówienia specjalne. 

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników - określanie potencjału produkcyjnego dla ośrodków 

odpowiedzialności, rachunek wielostopniowych marż pokrycia, zasady sporządzania wielostopniowego i wieloblokowego 

rachunku kosztów i wyników. 

Budżetowanie operacyjne jako narzędzie rachunkowości zarządczej - istota budżetowania, funkcje budżetowania, metody 

i etapy budżetowania, przygotowanie firmy do wdrożenia systemu budżetowania. Monitoring – kontrola wykonania budżetów, 

cele monitoringu, etapy monitoringu, analiza przyczynowo-skutkowa odchyleń: kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich, 

wyniku operacyjnego. 

Ćwiczenia (tematy) 

Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ma formę pisemną. Składa się z testu. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest otrzymanie minimum 

50% punktów.  

Skala ocen:  

50% 60% - 3,0;  

61% 70% - 3,5;  

71% 80% - 4,0;  

81% 90% - 4,5, 

91% 100% - 5,0;  

91% 100% - 5,0. 

Poprawa dotyczy tylko Studentów, który otrzymali ocenę niedostateczną. Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta [h] 

Liczba godzin wg planu studiów 

Udział w wykładach 16 

Udział w ćwiczeniach 0 

Praca poza planem studiów: 59 

Przygotowanie się do zajęć w tym zapoznanie z literaturą 35 

Przygotowanie pracy (np. eseju lub prezentacji) 20 

Zaliczenia w dodatkowych terminach 2 

Konsultacje 2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot  3 

Nakład pracy studenta w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim – (min. 50% na studiach stacjonarnych) 

Liczba godzin według planu studiów (wykłady + ćwiczenia)  16 

Liczba godzin - inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, zaliczenia 

i egzaminy w dodatkowych terminach, konsultacje) 
4 

Łącznie 20 
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Punkty ECTS za pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim 
0,8 

Nakład pracy studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

Liczba godzin według planu studiów: 

Udział w ćwiczeniach  

Praca własna:  

Suma godzin obciążeń studenta pracą o charakterze praktycznym  

Punkty ECTS za pracę praktyczną    

 

 

 
  

 


