Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Rachunkowość budżetowa
Budgetary Accounting
Ekonomia
II
stacjonarne
Ekonomia i finanse
Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr Joanna Nucińska

Forma zajęć(katalog
Liczba godzin
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
15
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

semestr

3

Punkty ECTS

3

W1 - znajomość zasad i technik rachunkowości finansowej
W2 - umiejętność samodzielnego księgowania typowych operacji
gospodarczych
W3 - umiejętność logicznego myślenia i wyszukiwania on-line potrzebnych
informacji (aktów prawnych, wzorów sprawozdań itp.)
W4 - umiejętność korzystania z platformy Moodle KUL

Cele kształcenia dla przedmiotu

- zapoznanie studentów ze szczególnymi zasadami rachunkowości budżetowej
- rozwijanie umiejętności samodzielnego księgowania oraz sporządzania i analizy sprawozdań w
jednostkach objętych gospodarką budżetową
- kształtowanie u studentów postawy rzetelności i odpowiedzialności oraz ciągłego doskonalenia,
uznawanej za podstawę profesjonalizmu zawodowego pracowników księgowości
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III.
Symbol
U_01

U_02

U_03

K_01

K_02

IV.

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
UMIEJĘTNOŚCI
Student współpracuje w zespole pełniąc różne role, w tym rolę
lidera zespołu, przyjmując i wyznaczając zadania, aktywizując
nabyte umiejętności organizacyjne dla - uzasadnionego wiedzą
teoretyczną z rachunkowości i finansów publicznych rozwiązywania problemów planistycznych, księgowych i
sprawozdawczych, inspirowanych praktyką jednostek
realizujących budżet państwa lub JST
Student rozwiązuje problemy definiowane praktyką jednostek
budżetowych oraz wyjaśnia, analizuje i interpretuje zjawiska i
procesy dotyczące planowania budżetu, ewidencji księgowej i
sprawozdawczości specyficznej dla tych jednostek
Student samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji
branżowych (w języku rodzimym i obcym), planuje działania
kierunkowane celowo i rozwija swoje profesjonalne
umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej, włączając
w to podejmowanie wyzwań zawodowych i projektowanie
rozwoju kariery w księgowości jednostek budżetowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student wyraża chęć podnoszenia poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie rachunkowości budżetowej, ciągłego
zawodowego dokształcania się i planowania rozwoju
osobistego, krytycznej oceny zarówno pozyskanych z
otoczenia informacji, odbieranych komunikatów jak też oceny
własnych kompetencji, zwłaszcza w konfrontacji z potrzebami
rynku pracy sfery budżetowej
Student akceptuje i stosuje normy etyczne, rozwiązując
grupowo problemy z zakresu praktyki w jednostkach objętych
zasadami rachunkowości budżetowej

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_U05

K_U06

K_U07

K_K01

K_K03

Opis przedmiotu/ treści programowe

- Specyfika i źródła regulacji rachunkowości budżetowej.
- Zasady gospodarki środkami budżetowymi
- Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków.
- Analiza treści sprawozdań budżetowych Rb-27 i Rb-28
- Plan kont jednostki budżetowej - dekretacja przykładowych operacji gospodarczych
- Ewidencja księgowa w układzie klasyfikacji budżetowej jako podstawa sporządzania sprawozdań
budżetowych
- Analiza wybranych sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rb-N i Rb-Z)
- Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
jednostki budżetowej) - powiązanie pozycji z ewidencją księgową
- Podsumowanie - testy wiedzy (Moodle KUL)
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V.
Symbol
efektu
U_01,
K_02

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Praca zespołowa
Obserwacja
Dziennik ocen
Praca w grupach
w różnych rolach
U_02,
Ćwiczenia praktyczne
Sprawdzian pisemny (plik
Oceniony plik z rozwiązanym
U_03,
Analiza tekstu
z zadaniem)
zadaniem
K_01
Praca w grupach
Test (Moodle KUL)
Uzupełniony i oceniony test
w różnych rolach
Obserwacja
Dziennik ocen
Dopuszcza się realizację i weryfikację efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość zgodnie z §9 zarządzenia Rektora KUL NR ROP-0101-126/21 z dnia 28 lipca
2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickiego 2021/2022.

VI.

Kryteria oceny, wagi…

Zakres oceny (0-100 pkt):
- ocena zadań wykonanych/rozpoczętych na zajęciach: 5 x 0-10 pkt = łącznie 0-50 pkt
- terminowość wykonywania zadań: 5 x 0-1 pkt = łącznie 0-5 pkt
- testy (Moodle KUL) z zakresu planu kont i zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej oraz
sprawozdawczości: 3 x 0-10 pkt = łącznie 0-30 pkt
- aktywność i praca na zajęciach: 0-10 pkt
- frekwencja na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione): 0-5 pkt
Skala ocen:
do 50 pkt - 2,0
do 60 pkt - 3,0
do 70 pkt - 3,5
do 80 pkt - 4,0
do 90 pkt - 4,5
do 100 pkt - 5,0

VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

75
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VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1
stycznia 2018 r., Wolters Kluwer, Warszawa 2018
2. Aktualne wydania ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wybranych
aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (dostęp on-line: prawo.sejm.gov.pl)
Literatura uzupełniająca
1. A. Bieniaszewska i inni, Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych, Wydawnictwo C.
H. Beck, Warszawa 2021
2. M. Cellary, M. Kaczurak-Kozak (red.), Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w
jednostkach finansów publicznych, Wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2018
3. L. Kuśnierz, Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021
4. W. Lachiewicz (red.), Klasyfikacja budżetowa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020

