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Cel przedmiotu
Zapoznanie z poj ciem controlingu, kryteriami systematyzacji i warunkami jego wdro enia.
Przedstawienie narz dzi wykorzystywanych w ramach controllingu operacyjnego i
strategicznego, w tym metod i narz dzi rachunkowo ci zarz dczej
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania systemu controlingu, planowaniem, organizowaniem i
kontrol funkcjonowania tego systemu.
Zapoznanie z zasadami wyodr bniania i oceny o rodków odpowiedzialno ci
Zapoznanie z budow systemu bud etowania w o rodkach odpowiedzialno ci i powi zaniami
systemu oceny z systemem wynagradzania pracowników
Potrafi wydzieli w strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa o rodki odpowiedzialno ci.
Potrafi sporz dzi bud et przedsi biorstwa ró nymi metodami i przeprowadzi ocen jego
wykonania
Zapoznanie z zasadami wdra ania systemu controlingu, rol controllera w funkcjonowaniu
systemu oraz rol systemu rachunkowo ci i przepływu informacji w funkcjonowaniu tego
systemu
Przekazanie umiej tno ci planowania i projektowania systemu controllingu
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Posiadanie wiedzy i umiej tno ci z zakresu rachunków kosztów
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
ma pogł bion wiedz z zakresu controllingu pozwalaj c na diagnozowanie i rozwi zywanie
problemów powstaj cych w organizacji
zna metody i narz dzia rachunkowo ci zarz dczej i ich wykorzystanie w procesach
podejmowania decyzji i zmian w organizacji
ma pogł bion wiedz umo liwiaj c rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwi zywanie
problemów zwi zanych z funkcjonowaniem systemu controllingu, planowaniem,
organizowaniem i kontrol funkcjonowania tego systemu zna specjalistyczne narz dzia,
techniki dotycz ce rozwi zywania problemów zwi zanych z projektowaniem tego systemu
W zakresie umiej tno ci:
potrafi dobiera wła ciwe metody analizy i narz dzia rozwi zywania problemów przy
projektowaniu systemu controllingu,, a tak e potrafi dokonywa krytycznej oceny
przygotowanych wariantów rozwi za
biegle wykorzystuje wiedz oraz twórczo rozwi zuje problemy zwi zane z projektowaniem
bud etu, systemów oceny i motywacji pracowników
dobiera metody planowania zasobów ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych w
celu skutecznego i efektywnego przypisania zada do wyodr bnionych o rodków
odpowiedzialno ci

projektuje i proponuje zmiany w systemie controllingu lub jego wybranych obszarach z
wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy
W zakresie kompetencji społecznych:
definiuje i samodzielnie kieruje zło onymi projektami, bior c odpowiedzialno za aspekty
EK8 ekonomiczne i zarz dcze przedsi wzi , samodzielnie planuj c zadania i poszukuj c ródeł
informacji
EK7

Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe
W1
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W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14

Controlling jako podsystem zarz dzania przedsi biorstwem.
Controlling operacyjny i controlling strategiczny
Rola controllera w przedsi biorstwie.
Organizacja controllingu w przedsi biorstwie.
Wyodr bnienie o rodków odpowiedzialno ci (o rodki wynikowe, o rodki kosztowe,
o rodki inwestycyjne) (o rodki wydajno ci, o rodki wyników, o rodki obsługi).
Kryteria oceny o rodków odpowiedzialno ci.
Narz dzia controllingu operacyjnego Bud etowanie.
Identyfikacja i analiza powstaj cych odchyle .
Wielopoziomowy rachunek zysków i strat.
System cen transakcyjnych.
Narz dzia
controllingu
strategicznego.
Zrównowa ona
karta
wyników
(perspektywa klienta, finansowa, procesów wewn trznych, wiedzy i rozwoju).
Controlling a system motywacyjny.
Zasady powi zania oceny o rodków odpowiedzialno ci z systemem
wynagradzania pracowników.
Warunki wdro enia controllingu w organizacji
Suma godzin:
Forma zaj – projekt
Tre ci programowe

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

1
2
3

Sformułowanie celów i zada
controllingu w warunkach konkretnego
przedsi biorstwa.
Analiza struktury organizacyjnej i okre lenie kryteriów podziału przedsi biorstwa
na o rodki odpowiedzialno ci.
Przygotowanie projektu podziału przedsi biorstwa na o rodki odpowiedzialno ci
oraz okre lenie charakteru tych o rodków.
Strategiczna karta wyników dla całego przedsi biorstwa (koncepcja przeło enia
celów strategicznych na zadania operacyjne).
Przygotowanie projektu kryteriów i wska ników oceny poszczególnych o rodków
odpowiedzialno ci.
Projektowanie wielopoziomowego rachunku zysków i strat dla konkretnego
przedsi biorstwa.
Projekt wzorów i procedur bud etowania zada dla poszczególnych o rodków
odpowiedzialno ci.
Projekt systemu cen transakcyjnych (cen wewn trznych na usługi poszczególnych
o rodków odpowiedzialno ci).
Projekt systemu identyfikacji i analizy odchyle wykonania od zadanych bud etów.
Projekt systemu powi zania wyników oceny o rodków odpowiedzialno ci z
zasadami wynagradzania pracowników.
Opracowanie zada dla controllera.
Zło enie i ocena projektu
Suma godzin:
Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacj multimedialn ,
Projekt praktyczny,
Praca w grupach,
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F1
F2
P1
P2

Analiza przypadków.
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Aktywno na zaj ciach (punktacja aktywno ci)
Terminowe przedstawienie do sprawdzenia poszczególnych cz
Ocena podsumowuj ca
Wykonanie projektu
Egzamin pisemny testowy

ci projektu

Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
45
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
30
godzin w semestrze
Suma
75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
3
przedmiotu

1
2
3

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Janik W., Podstawy controllingu, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2003,
Sierpi ska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsi biorstwie, PWN, 2003.
Nowak E., Controlling w działalno ci przedsi biorstwa PWE 2004
Macierz efektów kształcenia
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Na ocen 2 (ndst)
Nie ma wiedzy
pozwalaj cej na
diagnozowanie i
rozwi zywanie

Tre ci
programowe
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Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Ma podstawow
Ma pogł bion
wiedz
wiedz pozwalaj c
pozwalaj c na
na diagnozowanie i
diagnozowanie i
rozwi zywanie

Na ocen 5 (bdb)
Ma pogł bion i
szerok wiedz
pozwalaj c na
diagnozowanie i

problemów

EK2

EK3

EK4

Nie zna metod i
narz dzi
rachunkowo ci
zarz dczej i
sposobów ich
wykorzystania w
procesach
podejmowania decyzji

Nie ma wiedzy o idei
funkcjonowania
systemu controllingu

Nie zna metod
analizy i narz dzi
wykorzystywanych
przy projektowaniu
systemu controllingu

rozwi zywanie
problemów
Zna metody i
narz dzia
rachunkowo ci
zarz dczej i
sposoby ich
wykorzystania w
procesach
podejmowania
decyzji

Ma wiedz o idei
funkcjonowania
systemu
controllingu i jego
strukturze

Zna metody analizy
i narz dzia
wykorzystywane
przy projektowaniu
systemu
controllingu

EK5

Nie zna metod
projektowania
bud etu, systemów
oceny i motywacji
pracowników

Zna metody
projektowania
bud etu, systemów
oceny i motywacji
pracowników

EK6

Nie zna metod
planowania zasobów
ludzkich,
materialnych,
finansowych i
informacyjnych

Zna metody
planowania
zasobów ludzkich,
materialnych,
finansowych i
informacyjnych

EK7

Nie ma wiedzy
pozwalaj cej na
stwierdzenie
nieefektywno ci
funkcjonowania
systemu

EK8

Nie potrafi
zaplanowa i w
czasie zrealizowa
okre lonych zada

Ma wiedzy
pozwalaj cej na
stwierdzenie
nieefektywno ci
funkcjonowania
systemu
Potrafi zaplanowa
i w czasie
zrealizowa
okre lone zadania.
Poszukuje ródeł
informacji

Autor programu:

problemów

rozwi zywanie
problemów

Zna metody i
narz dzia
rachunkowo ci
zarz dczej i umie je
wykorzysta w
procesach
podejmowania
decyzji

Ma pogł bion wiedz
o narz dziach
rachunkowo ci
zarz dczej i umie j
wykorzysta w
procesach
podejmowania decyzji

Ma wiedz
umo liwiaj c
rozpoznawanie,
diagnozowanie i
rozwi zywanie
problemów
zwi zanych z
funkcjonowaniem
systemu controllingu

Ma pogł bion wiedz
umo liwiaj c
rozpoznawanie,
diagnozowanie i
rozwi zywanie
problemów zwi zanych
z funkcjonowaniem
systemu controllingu

Potrafi dobiera
wła ciwe metody
analizy i narz dzia
rozwi zywania
problemów przy
projektowaniu
systemu controllingu

Potrafi dobiera
wła ciwe metody
analizy i narz dzia
rozwi zywania
problemów przy
projektowaniu systemu
controllingu,, a tak e
potrafi dokonywa
krytycznej oceny
przygotowanych
wariantów rozwi za

Charakteryzuje
metody projektowania
bud etu, systemów
oceny i motywacji
pracowników i potrafi
je zastosowa w
standartowych
sytuacjach
Potrafi dobiera
wła ciwe metody
planowania zasobów
ludzkich,
materialnych,
finansowych i
informacyjnych
Proponuje zmiany w
systemie controllingu
lub jego wybranych
obszarach
Samodzielnie planuje
zadania w projekcie,
bior c
odpowiedzialno za
aspekty ekonomiczne
i zarz dcze

Dr in . Małgorzata Sosi ska - Wit

Wykorzystuje metody
projektowania bud etu,
systemów oceny i
motywacji pracowników
w ró nych podmiotach

Wykorzystuje w
praktyce metody
planowania zasobów
ludzkich, materialnych,
finansowych i
informacyjnych
Projektuje zmiany w
systemie controllingu
lub jego wybranych
obszarach z
wykorzystaniem
specjalistycznej wiedzy
Samodzielnie kieruje
zło onymi projektami,
bior c
odpowiedzialno za
aspekty ekonomiczne i
zarz dcze

Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

m.sosinska-wit@pollub.pl
Katedra Finansów i Rachunkowo ci, Wydział Zarz dzania PL
Dr in . Małgorzata Sosi ska - Wit

