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Účetnictví 1, LS 2019 ~ 2020, informace pro studenty
Zkratka předmětu:

PUCT1

Termín výuky:

pátek 09:05 - 12:20, učebna S-S33

Vyučující:

Ing. Pavel Hanuš, Katedra matematiky PřF UHK

Standardní kontakt:

pavel.hanus@uhk.cz, http://www.pavelhanus.cz

Konzultační hodiny:

pátek 08:45 - 09:00, budova S UHK, místnost S 74170

Ukončení předmětu:

zápočet a zkouška

Podmínky pro zápočet:

(a) 2 písemné práce (zhruba v polovině a na konci semestru) zaměřené
na praktické zvládnutí vyložené problematiky (účtování, výpočty,
souvislé odpovědi na teoretické otázky, test typu ABCD apod.)
podrobnější obsah prací bude studentům předem sdělen.
(b) pro získání zápočtu je nutná průměrná úspěšnost z obou testů se
minimálně 66 % (počítáno prostým aritmetickým průměrem).
1. opravný test: v případě nedosažení podmínky průměrného výsledku
66 % z obou testů je možno absolvovat ve zkouškovém
období opravný test na vyloženou problematiku celého semestru
(forma testu - viz výše). Výsledek tohoto opravného testu bude průměrován
s předchozí částí. Výsledný průměrný výsledek počítaný
prostým aritmetickým průměrem musí dosáhnout minimálně 66 %.
2. „mimořádný“ opravný test: v případě nesplnění úspěšnosti ani po
1. opravném testu je možné absolvovat 2. „mimořádný“ opravný test
na vyloženou problematiku celého semestru. Úspěšnost pouze z tohoto
2. mimořádného opravného testu musí dosáhnout minimálně 66 %,
k předchozím výsledkům nebude přihlíženo

Podmínky pro zkoušku:
Literatura:

ústní zkouška ze zveřejněných otázek v průběhu zkouškového období
student si vylosuje 2 otázky. Opravná zkouška: v souladu s předpisy UHK
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Sbírka úloh ze základů (podvojného) účetnictví verze 2013.02.WEB
- ke stažení bezplatně na webových stránkách vyučujícího
Doporučené materiály:

e-learningová aplikace http://www.testyzucetnictvi.cz, pro studenty
předmětu v LS 2019 - 2020 byly vytvořeny v této aplikaci „skupiny“ s
uživatelskými jmény ve formátu uhk-pbfm17_nn, kde „nn“
je pořadové číslo studenta 01, 02, 03, 04 atd. až 06. Studenti si mezi sebou
tato uživatelská jména rozdělí. Hesla budou sdělena vyučujícím na první
přednášce z předmětu.
kanál Praktické účetnictví na serveru YouTube, kde jsou k dispozici
záznamy některých přednášek
další materiály dle sylabu k předmětu
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V Hradci Králové dne 13. 2. 2020

