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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

kierunkowy 

Status modułu  obowiązkowy  

Język prowadzenia zajęć polski  

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

drugi 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

zimowy 

Wymagania wstępne Rachunkowość finansowa, Podstawy rachunkowości 

Egzamin  Nie  

Liczba punktów ECTS 2 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze   15   

 

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Student pozyska umiejętności: zrozumienia istoty analizy finansowej i  jej 
powiązania ze sprawozdawczości i rachunkowości, dokonania pomiaru rentowności, 
płynności i sprawności dziania oraz poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa, identyfikacji 
czynników (zdarzeń) kształtujących poziom wymienionych wskaźników, zrozumienia budowy 
i treści rachunku przepływów finansowych. Po odbyciu kursu, studenci posiadać będą 
wiedzę umożliwiającą planowanie i podejmowanie racjonalnych decyzji zakresu zarządzania 
płynnością, rentownością, poziomem zadłużenia. Potrafią konstruować wskaźniki płynności, 
interpretować otrzymane wyniki i korygować decyzjami poziom i strukturę aktywów i 
pasywów, zysków i strat. 



Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia 
analizy finansowej. Zna specjalistyczne 
zastosowania metod i systemów wspomagających 
procesy podejmowania optymalnych decyzji 
dotyczących kluczowych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa i gospodarki.  L K_W07 S2A_W06  

W_02 

Ma pogłębioną wiedzę o prawnych, 
ekonomicznych, rynkowych uwarunkowaniach 
funkcjonowania przedsiębiorstw kształtujących ich 
sytuację majątkowo- finansową ujawnioną w 
sprawozdaniach finansowych. L K_W05 S2A_W03 

U_01 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
przyczyn procesów ekonomicznych zachodzących 
w przedsiębiorstwie. Potrafi ustalić przyczyny 
sytuacji majątkowo-finansowej badanych 
przedsiębiorstw i scenariusze działań 
prowadzących do zmiany sytuacji. L K_U03  S2A_U03 

U_02 

Potrafi wykorzystać zaawansowane metody 
analizy finansowej podmiotów gospodarczych i 
weryfikuje uzyskane wyniki oraz poddaje je 
krytycznej ocenie. L K_U06  S2A_U06 

K_01 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga przyczyny 
prawne, finansowe, organizacyjne sytuacji 
majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa    L K_K04  S2A_K04 

K_02 

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu zespołowym 
projektu identyfikującego sytuację majątkowo-
finansową przedsiębiorstwa  przewidując 
wielokierunkowe skutki swojej działalności 
dotyczące sfery ekonomicznej, społecznej, 
finansowej i ekologicznej. L K_K05  S2A_K05 

 
 
Treści kształcenia: 
1. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1-7 Przygotowanie w zespołach dwuosobowych analizy finansowej wybranego 
przedsiębiorstwa, w zakresie: struktury bilansu i rachunku zysków i strat, 
rachunku przepływów finansowych, wskaźników płynności, wskaźników 
sprawności finansowej, wskaźników poziomu zadłużenia. Analiza wpływu 
operacji gospodarczych na zestawienie sald i obrotów oraz sprawozdania 
finansowego – wpływ na poziom wskaźników. Ocena sytuacji majątkowo-
finansowej. Zalecenia zmian. 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

8 Zaliczenie   

 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Projekt 

W_02 Projekt 

U_01 Projekt 

U_02 Projekt 



K_01 Projekt 

K_02 Projekt 

 
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 
 

2 Udział w ćwiczeniach  

3 Udział w laboratoriach  

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5  

5 Udział w zajęciach projektowych 13 

6 Konsultacje projektowe 10  

7 Udział w egzaminie 
 

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

28 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 
 

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  

13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdań  

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 27 

18 Przygotowanie do egzaminu  

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 27 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  55 

23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 2 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

55 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 
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