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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
Pojęcie,  cele  i  istota  zarządzania  finansami.  Źródła  informacji  o  finansach  podmiotów
gospodarczych  (baza  danych  Refinitiv  Eikon).  Wartość  pieniądza  i  stopa   procentowa w
procesie  podejmowania  decyzji  finansowych  w  jednostkach  gospodarczych.  Narzędzia  i
instrumenty   oceny  kondycji  ekonomiczno-finansowej  oraz  ryzyka  finansowego
przedsiębiorstw. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych. Koszt i struktura kapitału.
Zarządzanie  majątkiem  i  kapitałem  obrotowym.  Ocena  opłacalności  projektów
inwestycyjnych. Zasady tworzenia planów finansowych w jednostkach gospodarczych.

ĆWICZENIA
Kalkulacje  stóp  procentowych  i  wartości  pieniądza  w  procesie  podejmowania  decyzji
finansowych. Rozliczenia związane ze spłatą długu. Pomiar i ocena kondycji ekonomiczno-
finansowej  przedsiębiorstw.  Analiza  struktury  i  kosztów  kapitału  przedsiębiorstwa.
Zarządzanie  kapitałem  i  majątkiem  obrotowym  w  przedsiębiorstw.  Finansowanie
działalności  bieżącej  i  inwestycyjnej  przedsiębiorstw.  Kalkulacja  opłacalności  projektów
inwestycyjnych.  Planowanie  finansowe  w  jednostkach  gospodarczych.  Analiza  trendów
rozwoju polskiego rynku finansowego z wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon.

CEL KSZTAŁCENIA
Ukazanie  ekonomicznych  skutków  decyzji  finansowych  w  wybranych  jednostkach
gospodarczych  zakresie   finansowania  ich  działalności  oraz  wpływu  na  ich  wyniki
ekonomiczne.

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/EFA_P7S_KO+, S/NZJA_P7S_KO+, 
S/EFA_P7S_UW+, S/NZJA_P7S_WK++

Symbole efektów kierunkowych: KP7_UW1+, KP7_WK6+, KP7_KO1+, KP7_WK4+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1  –Student  zna  metody  pomiaru  ryzyka  i  oceny  kondycji  ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstw.
W2 –Student rozróżnia i charakteryzuje rodzaje i koszt kapitału oraz źródła i instrumenty
finansowania   działalności  jednostek  gospodarczych.  Posiada  wiedzę  na  temat  zasad
oceny opłacalności inwestycji oraz  głównych strategii zarządzania kapitałem.

Umiejętności:

U1 –Przeprowadza analizy  finansowe w celu podjęcia optymalnych decyzji  w obszarze
zarządzania finansami.
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Kompetencje społeczne:

K1  –Student  identyfikuje  i  rozstrzyga  dylematy  związane  z  ograniczonością  zasobów  i
skłonnością do ryzyka,  które są podstawą decyzji menedżerskich w obszarze zarządzania
finansami.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2, K1):Wykład informacyjny, wykład problemowy,  dyskusja
Ćwiczenia(W1, W2, U1, K1):Ćwiczenia praktyczne -  kalkulacje,  opis,  dyskusja,   studium
przypadku z wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium  pisemne  -   Zestaw  5  zagadnień   (rozwiązanie  2  problemów
teoretycznych  i  3   zadań  praktycznych)  opracowanych  pod   kątem  realizacji  efektów
kształcenia.  (W1, W2, U1, K1);
Wykład: Egzamin pisemny -  Egzamin pisemny -  Wypowiedź pisemna na 4 zagadnienia z
których  jedno  dotyczy  wyjaśnienia   konkretnych  pojęć  związanych  z  zarządzania
finansami. Pozostałe 3 zagadnienia mają  charakter otwarty (W1, W2, K1);
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Zarządzanie finansami

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:

OGÓŁEM:  0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  49.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 49.0 h : 25.0h/ECTS = 1.96 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


