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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Pojęcie,  funkcje,  cele  zarządzania  finansami  w  sektorze  MSP.  Źródła  finansowania
działalności   małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  Sprawozdawczość  finansowa  małego  i
średniego  przedsiębiorstwa.  Analiza  i  ocena  kondycji  ekonomiczno  finansowej  w  MSP.
Ocena projektów inwestycyjnych realizowanych przez MSP.

ĆWICZENIA
Analiza porównawcza źródeł finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności. Rozliczenia
związane  ze  spłatą.  Analiza  struktury  i  kosztu  kapitału  w  przedsiębiorstwie  -  dźwignie
ekonomiczne.  Ocena  projektów  inwestycyjnych  realizowanych  przez  MSP.  Zarządzanie,
kapitałem  pracującym  w  MSP.  Analiza  kondycji  ekonomiczno  finansowej  sektora  MSP  z
wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon

CEL KSZTAŁCENIA
Przekazanie  wiedzy  z  zakresu  prawidłowościami  i  mechanizmami  gospodarki  finansowej
małych i średnich przedsiębiorstw. Wykształcenie umiejętności analizy, interpretacji i oceny
danych finansowych  oraz  wykorzystania  ich  w procesie  zarządzania  finansami  w małej  i
średniej firmie.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/NZJA_P7S_UW++, S/NZJA_P7S_KK+, S/NZJA_P7S_WK+++

Symbole efektów kierunkowych: KP7_WK4++, KP7_UW1+, KP7_WK6+, KP7_UW3+, 
KP7_KK1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1  –Rozróżnia  podstawowe  kategorie  w  zakresie  finansów  małego  i  średniego
przedsiębiorstwa.
W2  –Rozróżnia  zjawiska  i  procesy  finansowe  występujące  w  małych  i  średnich
przedsiębiorstwach

Umiejętności:

U1  –Potrafi   dokonać  analizy  i  oceny  gospodarki  finansowej  i  kondycji  ekonomiczno-
finansowej przedsiębiorstwa
U2  –Na  podstawie  przeprowadzonych  analiz  potrafi  podejmować  decyzje  w
poszczególnych obszarach gospodarki finansowej przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne:

K1 –Jest świadomy zmian zachodzących w gospodarce oraz dąży do pogłębiania swojej
wiedzy i umiejętności w zakresie finansów przedsiębiorstwa

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
684/2020
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: VII związanych z
zakresem kształcenia
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Logistyka, 
Zarządzanie małym i średnim 
przedsiębiorstwem
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 2/3

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
8.00, Ćwiczenia: 8.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Finanse 
przedsiębiorstw, rachunkowość, 
mikroekonomia 
Wymagania wstępne: Podstawowa 
wiedza z zakresu mikroekonomii, 
finansów i rachunkowości. 
Podstawowe umiejętności w zakresie 
analizy czynników determinujących 
działanie podmiotów gospodarczych. 
Świadomość dynamiki zmian w 
gospodarce rynkowej i podmiotach 
gospodarczych

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr inż. Marek Garbowski,
dr Konrad Szydłowski
e-mail: szydlowski.k@uwm.edu.pl, 
maregar@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: -



FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U1,  K1):Wykład  konwencjonalny  z  wykorzystaniem  prezentacji
multimedialnych
Ćwiczenia(W2, U1, U2, K1):Rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza studiów przypadku z
wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Sprawdzian pisemny - Student samodzielnie rozwiązuje 3 zadania wymagające
interpretacji uzyskanych wyników (U1, U2, K1);
Ćwiczenia:  Sprawdzian  pisemny  -  Pisemna  wypowiedź  na  trzy  pytania.  Dwa  mają
charakter otwarty, jedno dotyczy wyjaśnienia trzech pojęć z zakresu omawianej tematyki
(U1, U2, K1);
Wykład: Sprawdzian pisemny - Student samodzielnie rozwiązuje 3 zadania wymagające
interpretacji uzyskanych wyników (W1, W2, U1, K1);
Wykład: Sprawdzian pisemny - Pisemna wypowiedź na trzy pytania. Dwa mają charakter
otwarty, jedno dotyczy wyjaśnienia trzech pojęć z zakresu omawianej tematyki (W1, W2,
U1, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Dylewski M. (red.), tytuł: Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy,
t. -, CeDeWu. , wyd. CeDeWu, rok 2016
2.  Kołosowska B., tytuł: Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw., wyd.
CeDeWu, rok 2013
3.   Nowak  M.,  tytuł:  Zarządzanie  finansami  małych  przedsiębiorstw  (wyd.  II).,  wyd.
CeDeWu, rok 2018

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Michalski G., tytuł: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach., wyd.
PWN, rok 2019
2.  Mariański A., tytuł: Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce., wyd. Wolters
Kluwer, rok 2016



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B
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ECTS: 1.5
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Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 8.0 h
- udział w: Ćwiczenia 8.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 18.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń, studiowanie literatury 20.50 h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10.00 h

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 10.00 h

OGÓŁEM:  40.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  58.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 58.5 h : 25.0h/ECTS = 2.34 ECTS 

Średnio: 1.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
0.72 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
0.78 punktów 
ECTS


