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Prerequisits

Es recomana haver cursat l'assignatura "Comptabilitat".

Objectius

Comprendre la relació i principals diferències entre la Comptabilitat externa bàsica i la Comptabilitat interna o
comptabilitat de costos.

Entendre el concepte de cost i la relació entre cos i despesa.

Conèixer la classificació de costos.

Iniciar a l'alumne en la problemàtica dels costos indirectes i familiaritzar-lo amb els principals mètodes
d'assignació de costos.

Conèixer els diferents sistemes d'acumulació de costos per valorar el cost d'un producte o servei i aprendre a
confeccionar un compte de resultats analítica.

Comprendre la relació existent entre costos, nivell d'activitat i guanys d'una empresa.

Competències

Comunicació
Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les
organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió
dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic
Hàbits de pensament
Hàbits de treball personal
Treballar en equip.

Resultats d´aprenentatge

Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
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Adaptar-se a situacions imprevistes.
Avaluar de forma crítica el treball realitzat.
Desenvolupar el pensament sistèmic.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i prospectiva.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
Identificar comportaments dels costos en l'empresa i la manera de comptabilitzar-los.
Prevenir i solucionar problemes.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
Utilitzar l'anglès com l'idioma de comunicació i de relació professional de referència.
Valorar productes i activitats a través de l'anàlisi i els sistemes de costos.

Continguts

Tema 1: La Comptabilitat de Costos

El paper de la comptabilitat en les organitzacions
Diferències entre la Comptabilitat bàsica externa ( Comptabilitat Financera) i Comptabilitat Interna (
Comptabilitat de Costos)
Las relacions entre la Comptabilitat Externa i la Comptabilitat interna. Àmbits d'actuació i traspàs
d'informació entre ambdues Comptabilitats

Tema 2 : Concepte de cost. Classificació de costos

Concepte de cost
Relacions i diferències entre cos i despesa
Esquema comptable bàsic del resultat intern
Classificació de costos
Els costos de l'empresa de serveis, comercials i industrials

Tema 3: Els costos per Naturalesa.

Cost dels materials
Costos de mà d'obra
Altres costos indirectes
Costos financers
Diferencies entre costos directes, indirectes , fixos i variables

Tema 4 : Criteris d'imputació de costos

Full Cost Total
Full Cost Industrial
Imputació Racional i el cost de subcativitat
Direct Cost
Punt d'equilibri i marge de seguretat

Tema 5 : Les Seccions Homogènies

1. Concepte, característiques i utilitat de les seccions homogènies

2. Classificació de les seccions

3. Estadística de costos i la seva liquidació.

4. Claus de repartiment. El cost de les unitats d'obra i el cost del producte o servei

5. Prestacions reciproques
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Metodologia

La metodologia docent estarà basada en les activitats següents.

Activitat dirigida: classes de teoria i practiques així com resolució i anàlisi d'exercicis i casos.
Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i en la realització d'exercicis individuals i en
grup amb seguiment pautat.
La preparació, lliurament i discussió d'exercicis i casos formen par del procés d'avaluació de l'alumne.
Activitat de treball autònoma individual : comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne ( estudi
bibliografia bàsica, resolució d'exercicis addicionals i casos).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials de pràctica 8 0,32 3, 4, 5

Classes presencials de teoria 15 0,6 1, 5, 6, 7, 11, 12

Participació en seminaris 0 0 1, 4, 5, 6, 11

Tipus: Supervisades

Tutories 5 0,2 4, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Preparació d'exercicis, casos, lectura bibliografia, elaboració

d'esquemes

43 1,72 1, 2, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació de l'alumne es basarà en 3 punts o activitats.

1. Primera prova parcial d'avaluació continuada, ( 35% de la nota total) dels temes 1 a 3 ( finals de novembre).

2. Segona prova parcial d'avaluació continuada, ( 35% de la nota total) dels temes 4 i 5 (gener).

3.Treball en grup ( grups de 3 o 4 persones):consistent en la resolució i lliurament dels exercicis i casos que
es corregiran en les sessions de problemes i seminaris.( 30% de la nota total).

Serà condició "necessària" per a superar l'assignatura que l'alumne hagi participat en les tres activitats
descrites anteriorment.

L'estudiant superarà l'assignatura si assoleix una avaluació favorable igual a superior a 5 en el còmput global
de les tres activitats.

Per aquells alumnes que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 4 i inferior a 5 hi
haurà una reavaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari
mantindrà la mateixa nota.

Un estudiant es considera que està "  " sempre i quan no hagi participat a cap de les activitatsNo presentat
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d'avaluació.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Liurament de pràctiques 20% 0 0 2, 6, 7, 10, 12

Participació 10% 0 0 3, 6

Prova parcial avaluació continuada temes 1 a 3 35% 2 0,08 3, 5, 6, 9

Prova parcial avaluació continuada temes 4 i 5 35% 2 0,08 2, 4, 8, 9

Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Asociación española de contabilidad y administración de empresas. La contabilidad de Gestión. Serie de
principios de contabilidad de gestión. AECA.

Nicolàs, P.(2009);" Costes para la dirección de empresas". Materials 211. Servei publicacions UAB.

UAB:Exercicis " Campus Virtual de l'assignatura".

Bibliografia complementaria

Horngren CT, Foster G, Datar S. Prentice Hall Internacional."Contabilidad de Costes:un enfoque gerencial".
8a. Ed. Editorial Pearson Pretince Hall, 1996.

Mallo, C., Jiménez, M.A. ( 1996) " Contabilidad de Costes". Ediciones Pirámide.
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