Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia

Informačný list predmetu - výberový
Vysoká škola: TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta: EKONOMICKÁ
Kód predmetu: NOVÝ
Názov predmetu: SAP – základy, modul FI a CO
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: P,C,S,L,X,Z,E,O,N
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):26 Týždenný: 0,0,2,0,0,0,0,0,0 (denná forma štúdia)
Metóda výučby: prezenčná
Semestrálny:0,0,26,0,0,0,0,0,0 (ext. forma štúdia)
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester štúdia: ZS, 4. semester (denná a externá forma štúdia)
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: klasifikovaný zápočet
Praktické príklady z modulu SAP FI.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu má študent:
- Získať základný prehľad o systéme SAP z pohľadu užívateľa
- Získať povedomie a znalosti v základnom využívaní systému SAP z pohľadu užívateľa
- Získať praktické zručnosti využívaním SAP systému
- Získať povedomie o výstupoch z prostredia SAP a dodatočnom spracovaní výstupov
v prostredí bežne využívaných textových a tabuľkových programov.
- Získať praktické zručnosti s modulom FI (Financial) – hlavná kniha, pokladňa, účtovanie
záväzkov a pohľadávok
- Získať praktické zručnosti s modulom CO (Controlling)
V predmete sa študenti oboznámia so základmi SAP, jeho základnými produktmi, dizajne
formulárov, štruktúrou a základnými procesmi. Dostanú základný prehľad procesov, prehľad
o rolách a profiloch v SAP. Výučba je podporená prípadovými štúdiami nasadenia SAP
v podmienkach podnikov v moduloch FI a CO.
Stručná osnova predmetu:
1: Navigácia v systéme - prihlasovanie, dizajn formulárov, vyvolanie transakcií.
2: Jadro systému a oboznámenie sa s jeho pracovným prostredím - klient/server architektúra,
štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP.
3: Základné procesy, podpora procesov zo strany systémov
4: Užívateľské role a profily v SAP.
5: Analýza realizovaných prípadových štúdií nasadenia SAP v podmienkach podniku.
8: Výstupy – reporting v prostredí SAP, možnosti výstupov.
9: Spracovanie výstupov, exporty dát a ich ďalšie spracovanie v prostredí excel, word.
10: Vstupy – import dát v prostredí SAP, príprava vstupných dát, postup pri importovaní dát.
11: Modul FI (Financial) - hlavná kniha, pokladňa, účtovanie záväzkov a pohľadávok
12. Modul CO (Controlling)
13: Ukončenie predmetu – praktické príklady z modulu SAP FI.
Odporúčaná literatúra:
1. Elektronické zdroje a používateľské príručky SAP. Dostupné na internete:
<http://www.sap.com>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: nový predmet
A
B
C
D
E
Vyučujúci:
Ing. Michaela Urbanovičová, PhD., zamestnanci T-Systems Slovakia s.r.o.
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Dátum poslednej zmeny: 03.06.2014
Schválil: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
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