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Anotace
Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků
• Cílem předmětu je získání základního přehledu v oblasti finančního
účetnictví. Výuka postupuje od znalostí součástí účetnictví, způsobům
účetní evidence, daňové evidence, odpisů a účtování majetku k
interpretaci účetních výkazů. Díky interaktivní formě výuky kombinující
klasický přístup s přístupem e-learningovým tak zároveň lépe reagovat jak
na vývoj výukového systému tak na požadavky participujících studentů.
• Teoretické znalosti získané během přednášky usnadňují studentům jak
participaci v e-learningové formě následující praktické výuky tak pak spolu
s jejími výstupy umožní klasickou face-to-face komunikaci v oblasti dané
problematiky s vedoucím vlastních cvičení.
• Současně e-learningový text automaticky vede účastníka kurzu k plnění
zadávaných úkolů, provádění cvičení a vypracovávání korespondenčních
úkolů. V případě absence studenta je umožněno okamžité zapojení do
průběhu výuky na základě e-learningového portálu.
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