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1. Podstawowe informacje
Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia

praktyczny

Forma studiów

stacjonarne (SS) / niestacjonarne (SN)

Rok studiów

II

Semestr

IV

Moduł kształcenia

specjalnościowy (FiRP)

Forma zajęć

wykłady

Wymiar godzinowy

SS – 50 godz., w tym:
wykład – 15 godz., praca własna studenta – 35 godz.
SN – 50 godz., w tym:
wykład – 9 godz., praca własna studenta – 41 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Język wykładowy

polski

Forma zaliczenia

zaliczenie z oceną

Rok akademicki

2014/2015

2. Cele kształcenia
C01

zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi przepisami w zakresie
rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

C02

ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności ewidencjonowania operacji
gospodarczych zachodzących w JSFP oraz interpretowania sprawozdań budżetowych i
finansowych

C03

ukształtowanie u studentów
rachunkowości JSFP

świadomości

ciągłych

zmian

prawnych

zachodzących

w

3. Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
•

wiedza – zna podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości

•

umiejętności – potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach
oraz sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe

•

kompetencje społeczne – wykazuje otwartość na zmiany prawne zachodzące w rachunkowości

4. Efekty kształcenia
Tabela odniesień przedmiotowych efektów kształcenia do efektów
kierunkowych i obszarowych

Symbol

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów
„zarządzanie”

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie nauk
społecznych

zakresu

K_W01
K_W16

S1P_W01
S1P_W06

zakresu

K_W16
K_W20

S1P_W06
S1P_W07
S1P_W10

K_U05
K_U06
K_U08

S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07

K_U03
K_U05

S1P_U03
S1P_U05

Efekty kształcenia dla przedmiotu
„rachunkowość budżetowa”
Student, który zaliczył przedmiot:

P_W01

identyfikuje
podstawowe
rachunkowości JSFP

pojęcia

P_W02

wskazuje aktualne
rachunkowości JSFP

P_U01

ewidencjonuje
w JSFP

P_U02

interpretuje sprawozdania budżetowe i finansowe
JSFP

przepisy

operacje

z

prawne

gospodarcze

z

zachodzące
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P_K01

jest
świadomy
ciągłości
zmian
zachodzących w rachunkowości JSFP

prawnych

K_U06

S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08

K_K01
K_K02

S1P_K01
S1P_K06

5. Treści kształcenia
liczba godzin
SS/SN

WYKŁADY

WYK01

Sektor
•
•
•
•
•
•

finansów publicznych
jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)
dochody, wydatki, przychody i rozchody publiczne
budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego
dysponenci środków budżetowych
wykonanie i kontrola budżetu
klasyfikacja budżetowa

3/2

WYK02

Formy
•
•
•
•
•

organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych
jednostka budżetowa
samorządowy zakład budżetowy
agencja wykonawcza
instytucja gospodarki budżetowej
państwowy fundusz celowy

1/1

WYK03

Specyfika rachunkowości sektora finansów publicznych
•
pojęcie i zakres rachunkowości budżetowej
•
specyficzne cechy i zasady rachunkowości budżetowej
•
główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
•
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego

3/1

WYK04

Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego
•
ewidencja środków pieniężnych i kredytów
•
ewidencja rozrachunków i rozliczeń
•
ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
•
ewidencja wyniku wykonania budżetu
•
ewidencja pozabilansowa

2/1

WYK05

Rachunkowość samorządowych jednostek budżetowych
•
ewidencja dochodów i wydatków
•
ewidencja kosztów i przychodów
•
ustalanie i podział wyniku finansowego
•
ewidencja rachunku dochodów samorządowych
•
ewidencja inwestycji

2/1

WYK06

Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych
•
ewidencja przychodów
•
ustalanie wyniku finansowego
•
rozliczenia z budżetem
•
ewidencja inwestycji

1/1

WYK07

Rachunkowość organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
•
organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego
•
ewidencja podatków lokalnych

1/1

WYK08

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
•
rodzaje sprawozdań budżetowych i jednostki zobowiązane do ich
sporządzania
•
rodzaje sprawozdań finansowych i proces ich sporządzania

2/1

ogółem

15/9
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6. Metody kształcenia
MK01

wykład z elementami dyskusji

MK02

rozwiązywanie zadań

7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca)
OP01

kolokwium z pytaniami otwartymi i zadaniami
liczba godzin
SS/SN

8. Obciążenie pracą studenta
Kontakt z nauczycielem

15/9

Praca własna studenta, w tym:

35/41

•

analiza treści wykładów

•

analiza literatury podstawowej i uzupełniającej

10/15

•

przygotowanie do kolokwium

20/21

Łączne obciążenie pracą studenta

50/50

5/5

9. Liczba punktów ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za:
•

udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów
(kontakt z nauczycielem)

•

pracę własną

SS/SN
1/1
1/1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

2

10. Literatura podstawowa
•
•
•
•

Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010
Zimny A., Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja,
sprawozdawczość, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2011
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240

11. Literatura uzupełniająca
•
•
•
•
•

•

•

•

Cellary M., Polityka rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa
2009.
Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych pod red. T. Kiziukiewicz, Difin,
Warszawa 2006.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części
budżetowych oraz określenia ich dysponentów, Dz. U. z 2009 r., nr 211, poz. 1633.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
Dz. U. z 2010 r., r 20, poz. 103.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r., Nr 128, poz. 861.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r.,
Nr 208, poz. 1375.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz.U. z
2010 r., Nr 241, poz. 1616.
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12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekty kształcenia
dla przedmiotu

Cele
kształcenia (C)

Treści kształcenia
(WYK)

Metody
kształcenia (MK)

Metody oceny
(OF, OP)

P_W01

C01

WYK01 – WYK08

MK01

OP01

P_W02

C01

WYK01 – WYK08

MK01

OP01

P_U01

C02

WYK04 – WYK07

MK02

OP01

P_U02

C02

WYK08

MK02

OP01

P_K01

C03

WYK01 – WYK03

MK01

OP01

Efekty kształcenia
dla przedmiotu

Ocena 2,0

Ocena 3,0

Ocena 4,0

Ocena 5,0

P_W01

Student nie potrafi
identyfikować
podstawowych
pojęć z zakresu
rachunkowości JSFP

Student identyfikuje
zaledwie kilka z
podstawowych pojęć
z zakresu
rachunkowości JSFP

Student identyfikuje
najważniejsze z
podstawowych
pojęć z zakresu
rachunkowości JSFP

Student
identyfikuje
wszystkie
podstawowe
pojęcia z zakresu
rachunkowości
JSFP

P_W02

Student wskazuje
Student wskazuje
Student wskazuje
Student nie potrafi
wszystkie
najważniejsze z
zaledwie kilka
wskazać aktualnych
aktualnych
aktualne przepisy
przepisów prawnych aktualnych przepisów
przepisów prawnych prawne z zakresu
z zakresu
prawnych z zakresu
z zakresu
rachunkowości
rachunkowości JSFP rachunkowości JSFP
JSFP
rachunkowości JSFP

13. Kryteria oceny

P_U01

Student nie potrafi
ewidencjonować
operacji
gospodarczych
zachodzących w
JSFP

Student
ewidencjonuje
operacje gospodarcze
zachodzące w JSFP
popełniając przy tym
wiele błędów

Student niemal
bezbłędnie
ewidencjonuje
operacje
gospodarcze
zachodzące w JSFP

Student
bezbłędnie
ewidencjonuje
operacje
gospodarcze
zachodzące w
JSFP

P_U02

Student nie potrafi
interpretować
sprawozdań
budżetowych i
finansowych JSFP

Student interpretuje
sprawozdania
budżetowe i
finansowe JSFP
popełniając przy tym
wiele błędów

Student niemal
bezbłędnie
interpretuje
sprawozdania
budżetowe i
finansowe JSFP

Student
bezbłędnie
interpretuje
sprawozdania
budżetowe i
finansowe JSFP

P_K01

Student nie jest
świadomy ciągłości
zmian prawnych
zachodzących w
rachunkowości JSFP

Student jest w
niewielkim stopniu
świadomy ciągłości
zmian prawnych
zachodzących w
rachunkowości JSFP

Student jest w
znaczącym stopniu
świadomy ciągłości
zmian prawnych
zachodzących w
rachunkowości JSFP

Student jest w
pełni świadomy
ciągłości zmian
prawnych
zachodzących w
rachunkowości
JSFP

14. Prowadzący przedmiot
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
dr Artur Zimny

adres e-mail
artur_zimny@tlen.pl

15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia
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