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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Finanse i rachunkowość 

Przedmiot 

Kierunek studiów 

Logistyka 

Studia w zakresie (specjalność) 
      

Poziom studiów 
pierwszego stopnia 
Forma studiów 

niestacjonarne 

Rok/semestr 

2/4 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obligatoryjny

Liczba godzin 

Wykład 

12 

Ćwiczenia 

12 

Laboratoria 

      

Projekty/seminaria 

      

Inne (np. online) 

      

Liczba punktów ECTS 

4 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Karolina Bondarowska   

e-mail: karolina.bondarowska@put.poznan.pl                                                                                                

Wydział Inżynierii Zarządzania                            

 ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań                                                         

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Krzysztof Kubiak  

e-mail: krzysztof.kubiak@put.poznan.pl                                                   

Wydział Inżynierii Zarządzania                              

ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań                                                          

Wymagania wstępne 
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1. W zakresie wiedzy - student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, 

logistyki i ekonomii 

2. W zakresie umiejętności - student posiada umiejętność dostrzegania, kojarzenia i interpretowania 

zjawisk zachodzących w gospodarce, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem 

3. W zakresie kompetencji społecznych - student powinien mieć świadomość społecznego kontekstu 

działalności przedsiębiorstw oraz rozumieć podstawowe zjawiska społeczne, rozumieć i być 

przygotowanym do ponoszenia społecznej odpowiedzialności za decyzje w obszarach funkcjonalnych 

przedsiębiorstwa, posiadać umiejętność wypowiadania się na forum grupy i być zdolnym do prezentacji 

swoich poglądów na omawiane tematy, charakteryzować się zaangażowaniem w wykonywanie 

zadań.      

Cel przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami z zakresu finansów i rachunkowości. 

2. Wyrobienie umiejętności praktycznych związanych z ze znajomością rynków i instrumentów 

finansowych. 

3. Wyrobienie umiejętności oceny danych dostarczanych przez rachunkowość.      

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

1. zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania charakterystyczne dla logistyki i zarządzania 

łańcuchami dostaw [P6S_WG_08] 

2. Student zna podstawowe zależności niezbędne do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań 

działalności inżynierskiej [P6S_WK_08] 

3. Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

charakterystyczne dla logistyki i usług związanych ze sferą logistyki [P6S_WK_10]      

Umiejętności 

1. Student potrafi ocenić oraz dokonać krytycznej analizy pod względem ekonomicznym wybrany 

problem, mieszczący się w ramach logistyki [P6S_UW_06] 

2. Student potrafi dostrzegać w zadaniach inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne, a także 

społeczno-techniczne, organizacyjne i ekonomiczne [P6S_UW_04] 

3. Student potrafi identyfikować zmiany wymagań, standardów, przepisów, postępu technicznego i 

rzeczywistości rynku pracy, i na ich podstawie określać potrzeby uzupełniania wiedzy w ramach 

finansów i rachunkowości [P6S_UU_01]      

Kompetencje społeczne 

1. Student potrafi planować  i zarządzać w sposób przedsiębiorczy [P6S_KO_01] 
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2. Student ma świadomość współdziałania i pracy w grupie nad rozwiązywaniem problemów 

mieszczących się w ramach logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach finansów i 

rachunkowości [P6S_KR_02]      

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Wiedza nabywana w ramach wykładu weryfikowana jest przez dwa 45-minutowe kolokwia realizowane 

na 7 i 15 wykładzie. Każde z kolokwiów składa się z 10-15 pytań (testowych i otwartych) różnie 

punktowanych. Próg zaliczeniowy: 50% uzyskanych punktów. 

Umiejętności nabyte w ramach ćwiczeń weryfikowane są przez dwa kolokwia (jedne dotyczy części 

rachunkowej i jedno części finansowej). Dodatkowo studenci wykonują pracę  polegającą na ocenie 

kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Student ocenia kondycję finansową przedsiębiorstwa 

na podstawie analizy wstępnej bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej: 

rentowności, płynności, sprawności oraz zadłużenia. Próg zaliczeniowy: 50% uzyskanych punktów. 

W trakcie ćwiczeń będzie również oceniana jest aktywność studentów.       

Treści programowe 

Wykład 

1. Istota rachunkowości; 2. Bilans; 3. Operacje gospodarcze. 4. Konta księgowe. 5. Księgowanie operacji 

gospodarczych. 6. Poziomy i pionowy podział kont. 7. Rynek finansowy – istota, segmenty, typologia, 

instrumenty finansowe; 8. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw; 9. Podstawy 

sprawozdawczości finansowej; 10. Wskaźnikowa analiza rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności 

przedsiębiorstwa; 11. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych.  

Ćwiczenia 

Studenci wykonują zadania dotyczące finansów i rachunkowości (oparte na tematyce wykładów).  

I część - dotyczy rachunkowści, II część - dotyczy finansów       

Metody dydaktyczne 

Wykład: prezentacja multimedialna ilustrowana przykładami podawanymi na tablicy. 

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna ilustrowana przykładami podawanymi na tablicy oraz 

wykonywanie zadań poleconych przez prowadzącego - ćwiczenia praktyczne. 

Literatura 

Podstawowa 

1. Gmińska R., Jaworski J., Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i 

ewidencja operacji gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2019.  

2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2011. 



 

4 
 

3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.   

4. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, PWN, Warszawa 1997. 

5. Ustawa o rachunkowości z 1994r. 

Uzupełniająca 

1. Brigham E., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997. 

2. Makroświat. Podręcznik z ćwiczeniami do makroekonomii, Gajowiak M. (red.), WPP, Poznań 2012. 

3. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.    

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 100 4,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 25 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiów, przygotowanie 
opracowania)1 

75 3,0 

 

                                                      
1 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


