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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Istota, cele i funkcje zarządzania finansami, decyzje finansowe w krótkim i długim okresie.
Kapitał  i   źródła  finansowania  działalności  przedsiębiorstw.  Koszt  i  struktura  kapitału  w
przedsiębiorstwie.  Dźwignie  ekonomiczne  i  ich  wpływ  na  wyniki  finansowe.  Działalność
inwestycyjna  przedsiębiorstw  –  istota,  rodzaje  oraz  ocena  opłacalności  inwestycji.
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa –
analiza, ocena, determinanty.

ĆWICZENIA
Analiza  porównawcza  źródeł  i  instrumentów  finansowania  działalności  przedsiębiorstw.
Wykorzystanie  dźwigni  ekonomicznych  w  procesach  decyzyjnych.  Ocena  opłacalności
przedsięwzięć  inwestycyjnych.  Tworzenie  prostych  planów  i  sprawozdań  finansowych  z
wykorzystaniem podstawowych operacji gospodarczych. Wyznaczanie kosztu kapitału i jego
zastosowanie  w  procesach  decyzyjnych.  Wskaźnikowa  ocena  kondycji  finansowej
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych z bazy Thomson Reuters. Zarządzanie płynnością
finansową.

CEL KSZTAŁCENIA
Nabycie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  sposobów  finansowania  działalności
przedsiębiorstwa oraz zasad i narzędzi niezbędnych do podejmowania decyzji o charakterze
finansowym w przedsiębiorstwie.

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_UW+++, S/NZJA_P6S_WG++, S/NZJA_P6S_KK+
+

Symbole efektów kierunkowych: KP6_WG4+, KP6_KK1+, KP6_KK2+, KP6_UW1+, KP6_UW4+, 
KP6_UW2++, KP6_WG3+, KP6_UW5+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Charakteryzuje instrumenty i zasady funkcjonowania głównych obszarów gospodarki
finansowej  przedsiębiorstwa,  w  szczególności  w  zakresie  źródeł  finansowania,
kształtowania struktury majątku i kapitału, zarządzania płynnością finansową, inwestycji
W2 –Rozróżnia podstawowe metody i narzędzia z zakresu analizy finansowej.

Umiejętności:

U1  –Dokonuje  analizy  i  oceny  posczególnych  obszarów  gospodarki  finansowej  oraz
kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
U2  –Podejmuje  decyzje  finansowe  na  po  podstawie  przeprowadzonych  analiz,  w
szczególności w zakresie źródeł finansowania, płynności finansowej, inwestycji.
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U3  –Sporządza  proste  plany  i  sprawozdania  finansowe  niezbędne  w  działalności
przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

K1 –Jest gotów do przeprowadzenia analiz i ocen niezbędnych w podejmowaniu decyzji
finansowych w przedsiębiorstwie oraz pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2):Wykład monograficzny z wykorzystaniem prezentacji.
Ćwiczenia(U1, U2, U3, K1):Rozwiązywanie zadań i studiów przypadku, dyskusja.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Dwa kolokwia w trakcie semestru. Student rozwiązuje
zestaw  zadań  dotyczących  zagadnień  omówionych  podczas  zajęć.  Wymagane  jest
zdobycie co najmniej 60% punktów. (U1, U2, U3, K1);
Wykład: Egzamin pisemny - Student otrzymuje zestaw 17 pytań testowych oraz 3 pytań
opisowych. Wymagane jest zdobycie co najmniej 60% punktów (W1, W2);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Sierpińska M., Jachna T., tytuł: Metody podejmowania decyzji finansowych, wyd. PWN,
rok 2017
2.  Kotowska B., Sitko J., Uziębło A.,, tytuł: Finanse przedsiębiorstw: przykłady, zadania,
rozwiązania, wyd. CeDeWu, rok 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.   Dębski  W.,  tytuł:  Teoretyczne  i  praktyczne  aspekty  zarządzania  finansami
przedsiębiorstwa , wyd. PWN, rok 2020
2.  Kołosowska B., tytuł: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, wyd. Oficyna
a Wolters Kluwer business, rok 2014
3.  Szydłowski K., Wojtowicz K., Szturo M., tytuł: Finanse przedsiębiorstwa w warunkach
ryzyka rynku surowców, wyd. Instytut Badań Gospodarczych, rok 2020



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B
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Finanse przedsiębiorstw

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 15.0 h
- udział w: Ćwiczenia 30.0 h
- konsultacje 4.0 h

OGÓŁEM: 49.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Studiowanie literatury przedmiotu 8.00 h

Przygotowanie do zajęć 10.50 h

Przygotowanie do kolowkium 10.00 h

Przygotowanie do egzaminu 10.00 h

OGÓŁEM:  38.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  87.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 87.5 h : 25.0h/ECTS = 3.50 ECTS 

Średnio: 3.5 ECTS

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

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


