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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Rachunkowość i finanse  

Accounting and Finance 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia I stopień- studia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,5+1,5) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr Joanna Pawlak  

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Osoby prowadzące zajęcia Dr Joanna Pawlak 

Cel modułu Zapoznanie studentów z zasadami i metodami prowadzenia 

rachunkowości przez jednostki gospodarcze prowadzące 
działalność gospodarczą.  

Przybliżenie studentom najważniejszych zagadnień 
dotyczących finansów z zakresu pojęć ogólnych oraz 

funkcjonowania systemu finansowego państwa i 
przedsiębiorstw.  

Przedstawienie wymogów stawianych w wyżej wymienionych 

kwestiach przez obowiązujące przepisy prawne. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują podstawy nauki o finansach w tym 

pojęcie, funkcje i zakres finansów oraz normy prawne systemu 

finansowego Państwa ponadto teoretyczne podstawy 
rachunkowości w tym pojęcie rachunkowości, podmiotu i 

przedmiotu rachunkowości oraz prawne regulacje rachunkowości 
w Polsce, cechy, funkcje, zasady i zakres rachunkowości, 

majątek jednostek gospodarczych w ujęciu rzeczowym i 

finansowym, istotę bilansu majątkowego oraz jego dynamiczny 
rachunek w rozumieniu zaistniałych operacji gospodarczych, 

zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych 
i ich dokumentację, koszty i przychody w działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa oraz warianty i metody ustalania 
wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Kiziukiewicz T. (red.) 2002. Rachunkowość, zasady 

prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. 
EKSPERT. Wrocław.  

2. Matuszewicz J., Matuszewicz P. 2002. Rachunkowość od 

podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej 
ustawy o rachunkowości. Finans – Serwis. Warszawa.   

3. Olchowicz I. 2009. Podstawy rachunkowości. Difin. 
Warszawa.  

4. Marecki K. 2008. Podstawy finansów. PWE, Warszawa. 
5. Podstawka M. 2005. Podstawy finansów. Wydawnictwo 

SGGW, Warszawa. 

6. Bień W. 2002. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin,  
Warszawa.  

7. Miesięcznik „Rachunkowość”.  

Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, praca z książką, 
pogadanka, dyskusja, metody problemowe.  

 


