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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Podstawy  metodyczne  analizy  i  oceny  przedsiębiorstwa.  Majątek  trwały  i  zasady
racjonalnego  gospodarowania  nim.  Działalność  produkcyjna  przedsiębiorstwa.
Gospodarowanie  materiałami.  Zasoby  pracy  żywej  i  jej  wydajność.  Analiza  rentowności
przedsiębiorstwa.  Analiza  aktywów i  pasywów przedsiębiorstwa.  Metody  oceny  kondycji
finansowej przedsiębiorstwa.

ĆWICZENIA
Zastosowanie metod analizy ekonomicznej i finansowej. Analiza aktywów trwałych. Analiza
produkcji  i  sprzedaży.  Analiza  gospodarki  materiałowej  i  zapasów.  Analiza  zatrudnienia  i
kosztów pracy żywej. Ocena kondycji finansowej za pomocą analizy wskaźnikowej

CEL KSZTAŁCENIA
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat metod i technik analizy ekonomicznej
oraz  umiejętności  ich  zastosowania  w analizie  i  ocenie  sytuacji  ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa

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_P6S_WK+, S/EFA_P6S_KO+, S/EFA_P6S_UW++, 
S/NZJA_P6S_UW++, S/EFA_P6S_WG+, S/NZJA_P6S_KO+, 
S/NZJA_P6S_WG+

Symbole efektów kierunkowych: KP6_WK6+, KP6_KO3+, KP6_UW1+, KP6_WG3+, KP6_UW6+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Zna i  rozumie rodzaje  analizy  ekonomicznej  w działalności  przedsiębiorstwa oraz
metody i techniki jej przeprowadzenia.
W2  –Zna  i  rozumie  wpływ  dokonywanych  operacji  gospodarczych  oraz  czynników
wewnętrznych i zewnętrznych na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa

Umiejętności:

U1  –Potrafi  dokonać  analizy  i  interpretacji  treści  zawartych  w  sprawozdawczości
rzeczowej i finansowej
U2  –Potrafi  wykorzystać  w  praktyce  nabytą  wiedzę  w  celu  badania  efektywności
podmiotów gospodarczych

Kompetencje społeczne:

K1  –Gotów  do  pracy  w  zakresie  odpowiedzialnego  i  kompleksowego  przygotowania,
projektowania i wykonania powierzonych zadań.

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
683/2020
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: D - przedmioty 
specjalizacyjne
Kod: ISCED 0413
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Zarządzanie, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki,
Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 3/5

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
30.00, Ćwiczenia: 15.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
rachunkowość, mikroekonomia, 
finanse 
Wymagania wstępne: znajomość 
sprawozdawczości finansowej 
przedsiębiorstw, umiejętność 
rozpoznawania podstawowych 
kategorii z zakresu mikroekonomii i 
finansów

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr Marek Szturo
e-mail: marsz@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2):Wykład informacyjny
Ćwiczenia(U1,  U2,  K1):Ćwiczenia  praktyczne  -  Analiza  wybranych  zagadnień  z
wykorzystaniem zadań oraz danych liczbowych z bazy Refinitiv Eikon oraz rzeczywistych
przypadków  firm.  Wykorzystanie  etapu  procedury  "design  thinking"  określanej  jako
generowanie  pomysłów  w  celu  wytypowania  najlepszej  interpretacji  sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz możliwych rozwiązań zdiagnozowanych problemów
dzięki metodzie Five Whys.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Student otrzymuje zestaw wskaźników odnoszących się
do sytuacji przedsiębiorstwa, do samodzielnej interpretacji. (U1, U2, K1);
Wykład: Egzamin pisemny - Student wypełnia test egzaminacyjny lub pisze odpowiedzi
otwarte na pytania egzaminacyjne  (W1, W2);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  BEDNARSKI L., tytuł: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. PWE, rok 2007
2.  BEDNARSKI L., BOROWIECKI R., i in., tytuł: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wyd.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, rok 2003
3.  JERZEMOWSKA M., red., tytuł: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. PWE, rok
2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Szturo M., i in., tytuł: Finanse przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka rynku surowców,
wyd. Instytut Badań Gospodarczych, rok 2020
2.  Szturo M., i in., tytuł: Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkch commodities. Red.
M. Szturo, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rok 2020



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12S1-ANEK
ECTS: 4.0
CYKL:  2021Z

Analiza ekonomiczna

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 30.0 h
- udział w: Ćwiczenia 15.0 h
- konsultacje 5.0 h

OGÓŁEM: 50.0h

2. Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do egzaminu pisemnego z przedmiotu 20.00 h

przygotowanie do kolokwium 19.00 h

przygotowanie do ćwiczeń 19.00 h

OGÓŁEM:  58.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  108.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 108.0 h : 27.0h/ECTS = 4.00 ECTS 

Średnio: 4.0 ECTS

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

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


