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Syntetyczna charakterystyka modułu
W module zaprezentowano istotę, cele, funkcje budżetowania, metody budżetowania oraz ich wady i zalety. Ponadto w
tym kontekście charakteryzowano pojęcie, elementy, zadania, metody i funkcje planowania.

Cele modułu
Celem modułu jest poznanie i zrozumienie istoty, zasad budżetowania i planowania finansowego, w szczególności zaś
interpretacji procesu budżetowania elementu planowania organizacyjnego i finansowego przez wartościowe określenie
zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych. Ponadto, przedstawienie budżetu jako
instrumentu służącego określeniu wpływu, jaki mają podejmowane decyzje na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01

U_01

Charakteryzuje i wyjaśnia istotę i cele oraz
metody budżetowania
Umiejętności:
Stosuje w procesach planowania finansowego i
budżetowania odpowiednie metody i techniki
uwzględniające normy i standardy
rachunkowości.

K_W10++

K_U06+

Kompetencje społeczne:
K_01

Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste
działania planistyczne oraz efektywnie
organizuje pracę własną i ocenia jej stopień
zaawansowania.

K_K03+

Treści kształcenia modułu
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Forma modułu: wykład
Cele planowania i budżetowania
Wprowadzenie do planowania – pojęcie, elementy,
zadania, funkcje, wady i zalety planowania
Założenia planistyczne
Wprowadzenie do budżetowania – istota, funkcje,
wady i zalety budżetowania
Rodzaje budżetu i metody budżetowania
Etapy procesu budżetowania, ustalenie polityki
budżetowej.
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Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, case study

