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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ  

Profil studiów ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie 
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Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  obowi¹zkowy  

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Czwarty 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim semestr letni 

Wymagania wstêpne Finanse i bankowo�ã, Podstawy rachunkowo�ci 

Egzamin  tak 

Liczba punktów ECTS 5 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30 15    
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami 

dotycz¹cymi gospodarki finansowej przedsiêbiorstw, funkcjonuj¹cych we 

wspóùczesnej gospodarce rynkowej oraz pokazanie zwi¹zku gospodarki finansowej 

przedsiêbiorstwa z rynkowym i publicznym systemem finansowym. 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Student ma elementarn¹ wiedzê o rynkowym systemie 

finansowym.   Zna zasady i rozumie zwi¹zek gospodarki 

finansowej przedsiêbiorstwa z rynkowym i publicznym 
systemem finansowym. Ma wiedzê odno�nie mo¿liwo�ci 

wykorzystania ró¿nych instrumentów finansowych przez 
przedsiêbiorstwa do finansowania dziaùalno�ci bie¿¹cej i 

inwestycyjnej.  

wykùad 
 

K_W03 
K_W05 

 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 

W_02 

Student ma wiedzê o wpùywie operacji gospodarczych na 

sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ przedsiêbiorstwa, 

przedstawion¹ w jego sprawozdaniach finansowych: w 
bilansie, rachunku zysków i strat oraz w rachunku 

przepùywów pieniê¿nych. 

wykùad, 

ãwiczenia 
K_W08 
K_W14 

S1A_W08 

W_03 

Student ma podstawow¹ wiedzê na temat 

miêdzynarodowych aspektów funkcjonowania 

przedsiêbiorstwa. W szczególno�ci zna i rozumie zwi¹zek 

gospodarki krajowej z gospodark¹ �wiatow¹, pod k¹tem 

podejmowania istotnych dla przedsiêbiorstwa decyzji 

finansowych. 

wykùad K_W02 
S1A_W03 
S1A_W09 

U_01 

Student potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ do analizowania procesów i zjawisk 

zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie oraz umie okre�liã ich 

wpùyw na sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstwa. Potrafi 
wskazaã wpùyw zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie 

operacji gospodarczych na zawarto�ã  jego sprawozdañ 

finansowych. 

wykùad, 
ãwiczenia 

K_U03 
K_U11 

S1A_U02 
S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

 

U_02 

Student potrafi wykorzystaã wiedzê teoretyczn¹ i 

wykorzystuje j¹ do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych 

siê w dziaùalno�ci przedsiêbiorstwa. W szczególno�ci 

poddaje analizie problemy pojawiaj¹ce siê w zakresie 

gospodarowania finansami przedsiêbiorstwa, zarówno w 

obszarze dziaùalno�ci bie¿¹cej jak i inwestycyjnej oraz 

proponuje optymalne (z punktu widzenia 
przedsiêbiorstwa) rozwi¹zania wystêpuj¹cych problemów, 
z wykorzystaniem metod ilo�ciowych. 

wykùad, 
ãwiczenia K_U05 

S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Student potrafi wykorzystaã wiedze teoretyczn¹ w 

zakresie funkcjonowania przedsiêbiorstwa w skali 

miêdzynarodowej. Potrafi analizowaã wpùyw zmian kursów 

walut i stóp procentowych na wyniki finansowe 

przedsiêbiorstwa. 

wykùad K_U03 S1A_U02 

K_01 

Student rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie, w 

celu staùego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

z zakresu finansów przedsiêbiorstw, w zwi¹zku ze 

zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami w skali krajowej i 

miêdzynarodowej 

wykùad 
 

K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie w 
ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i spoùecznych. ãwiczenia K_K03 

S2A_K02 
S2A_K05 
S2A_K06 

 

 

 

 



Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Ogólne problemy zarz¹dzania finansami firmy 

 Cel i przedmiot zarz¹dzania finansami firmy 
 Ryzyko w decyzjach finansowych 

W_01 
U_01 
K_01 

2 
Zwi¹zek gospodarki finansowej przedsiêbiorstwa z rynkowym i publicznym systemem 

finansowym 
W_01 
U_01 
K_01 

3 

Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa 

 Znaczenie i cele analizy finansowej przedsiêbiorstwa 
 Podstawowe rodzaje sprawozdañ finansowych przedsiêbiorstw 
 Analiza sprawozdañ finansowych � wskaêniki analizy finansowej 

W_02 
U_01 
K_01 

4 
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa � kontynuacja W_02 

U_01 
K_01 

5 

Zarz¹dzanie kapitaùem obrotowym  w firmie 

 Pojecie kapitaùu obrotowego 
 Struktura kapitaùu obrotowego 
 Istota i cele zarz¹dzania kapitaùem obrotowym 
 Strategia zarz¹dzania kapitaùem obrotowym 

W_01 
U_01 
U_02 
K_01 

6 

�ródùa finansowania dziaùalno�ci przedsiêbiorstwa 

 Wewnêtrzne êródùa finansowania 
 Zewnêtrzne êródùa finansowania  
 Kryteria wyboru êródùa finansowania 

W_01 
U_01 
U_02 

7 

Emisja akcji jako êródùo finansowania dziaùalno�ci przedsiêbiorstwa 

 Istota rynku kapitaùowego 
 Wprowadzanie akcji spóùki do obrotu gieùdowego 
 Wady i zalety wprowadzenia akcji na rynek gieùdowy 

W_01 
U_02 
K_01 

8 
Finansowanie faz cyklu ¿ycia przedsiêbiorstwa 

 Cykl ¿ycia przedsiêbiorstwa 
 Finansowanie w poszczególnych fazach cyklu ¿ycia przedsiêbiorstwa 

W_01 
U_02 
K_01 

9 

Ocena opùacalno�ci projektów inwestycyjnych 

 Istota inwestycji i ich podziaù 
 Podziaù projektów inwestycyjnych 
 Bud¿etowanie inwestycji 
 Inwestycyjne przepùywy pieniê¿ne 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

10 

Ocena opùacalno�ci projektów inwestycyjnych 

 Okres zwrotu nakùadów 
 Zdyskontowany okres zwrotu nakùadów 
 Prosta stopa zwrotu 
 Analiza progu rentowno�ci i wra¿liwo�ci  
 Warto�ã zaktualizowana netto 
 Wewnêtrzna stopa zwrotu 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

11 Ocena opùacalno�ci projektów inwestycyjnych � kontynuacja  

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 

12 
Zarz¹dzanie kredytem kupieckim 

 Istota kredytu kupieckiego 
 Koszt kredytu kupieckiego 

W_01 
U_02 
K_01 

13 
Planowanie finansowe 

 Rola i zakres planowania finansowego 
 Planowanie strategiczne i operacyjne 

W_01 
W_02 
W_03 
U_03 
K_01 

14 

Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw  

 Motywy fuzji i przejêã 
 Rodzaje fuzji i przejêã 
 Metody obrony przed wrogimi przejêciami 

W_03 
U_03 
K_01 

15 
Miêdzynarodowe aspekty zarz¹dzania finansami firmy 

 Kursy walut i ich wpùyw na przychody i koszty firmy 
W_03 
U_03 



 Wpùyw zmian stóp procentowych na przychody i koszty firmy 
 Ryzyko inwestycji zagranicznych 

K_01 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Sprawozdania finansowe i ich zawarto�ã informacyjna 
Wpùyw operacji gospodarczych na sprawozdania finansowe. Wykorzystanie 

wskaêników finansowych oraz informacji o operacjach gospodarczych do 
uzupeùniania / tworzenia sprawozdañ finansowych.  

W_02 
U_01 
K_01 
K_02 

2 Wykorzystanie dêwigni w zarz¹dzaniu finansami przedsiêbiorstwa. Dêwignia 
operacyjna � zakres dziaùania, interpretacja. 

W_01 
U_02 
K_02 

3 Wykorzystanie dêwigni w zarz¹dzaniu finansami przedsiêbiorstwa. Dêwignia 

finansowa - zakres dziaùania, interpretacja.  
W_01 
U_02 
K_02 

4 Wykorzystanie dêwigni w zarz¹dzaniu finansami przedsiêbiorstwa. Dêwignia 

poù¹czona - zakres dziaùania, interpretacja. 
W_01 
U_02 
K_02 

5 Ocena opùacalno�ci projektów inwestycyjnych. Metody proste (statyczne, 
bezdyskontowe): okres zwrotu nakùadów inwestycyjnych, metody dyskontowe 
(dynamiczne): zdyskontowany okres zwrotu, warto�ã bie¿¹ca netto (NPV). 

W_01 
U_02 
K_02 

6 Analiza wra¿liwo�ci projektów inwestycyjnych W_01 
U_02 
K_02 

7 Zarz¹dzanie aktywami obrotowymi  przedsiêbiorstwie � wybrane aspekty. 
Zarz¹dzanie zapasami, nale¿no�ciami i �rodkami pieniê¿nymi. 

W_01 
U_02 
K_02 

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien mieã elementarn¹ wiedzê o rynkowym systemie 

finansowym i jego znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Powinien tak¿e znaã zasady i rozumieã zwi¹zek 

gospodarki finansowej przedsiêbiorstwa z rynkowym i publicznym systemem finansowym. Aby uzyskaã 
ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo wykazaã siê bardzo dobr¹ wiedz¹ odno�nie mo¿liwo�ci 

wykorzystania ró¿nych instrumentów finansowych przez przedsiêbiorstwa do finansowania zarówno ich 

dziaùalno�ci bie¿¹cej jak i inwestycyjnej. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien mieã wiedzê na temat podstawowych rodzajów 

sprawozdañ finansowych przedsiêbiorstw oraz znaã wskaêniki stosowane do analizy finansowej 
sprawozdañ finansowych. Na ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo mieã bardzo dobr¹ wiedzê o 

wpùywie operacji gospodarczych na sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ przedsiêbiorstwa oraz powinien 
wykazaã siê umiejêtno�ci¹  wykorzystania wskaêników finansowych i informacji o operacjach 

gospodarczych do uzupeùniania  lub utworzenia sprawozdañ finansowych przedsiêbiorstwa. 

W_03 

Egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien mieã podstawow¹ wiedzê na temat miêdzynarodowych 

aspektów funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Na ocenê bardzo dobr¹, powinien znaã i rozumieã zwi¹zek 

gospodarki krajowej z gospodark¹ �wiatow¹, pod k¹tem podejmowania istotnych dla przedsiêbiorstwa 

decyzji finansowych.  

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien potrafiã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ do 

analizowania procesów i zjawisk zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie oraz umieã okre�liã ich wpùyw na 



sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstwa. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo potrafiã 
wskazaã wpùyw zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie operacji gospodarczych na zawarto�ã jego 

sprawozdañ finansowych oraz umieã dokonaã wùasnej interpretacji i oceny. 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien potrafiã wykorzystaã wiedzê teoretyczn¹ do rozstrzygania 

dylematów pojawiaj¹cych siê w dziaùalno�ci przedsiêbiorstwa. W szczególno�ci powinien umieã 
rozwi¹zywaã problemy pojawiaj¹ce siê w zakresie gospodarowania finansami przedsiêbiorstwa, zarówno 

w obszarze dziaùalno�ci bie¿¹cej jak i inwestycyjnej, z wykorzystaniem metod ilo�ciowych. Na ocenê 

bardzo dobr¹, powinien dodatkowo umieã dokonywaã wùasnej oceny i w dogùêbny sposób interpretowaã 

otrzymane wyniki. 

U_03 

Egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien potrafiã wykorzystaã wiedzê teoretyczn¹ do rozstrzygania 
dylematów zwi¹zanych z funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa w skali miêdzynarodowej. Aby uzyskaã 
ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo potrafiã analizowaã i oceniaã wpùyw zmian kursów walut i stóp 

procentowych na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas ãwiczeñ 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z zakresu 

finansów przedsiêbiorstw i na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien 

uzupeùniaã tê wiedzê w zakresie szerszym od czùonków grupy. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, rozwi¹zywanie zadañ 

rachunkowych na tablicy, samodzielne rozwi¹zywanie zadañ przez studentów podczas ãwiczeñ 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien potrafiã dobrze wspóùdziaùaã, pracowaã w grupie  i 
aktywnie uczestniczyã we wspólnym rozwi¹zywaniu zadañ rachunkowych przy tablicy. Aby uzyskaã 

ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas pracy w zespoùach roboczych 

i sprawnie poprowadziã pracê zespoùu w kierunku przedstawienia rozwi¹zania analizowanego problemu 

wraz z dokonaniem analizy i oceny proponowanego rozwi¹zania.  
 



 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 30 h 
2 Udziaù w ãwiczeniach 15 h 
3 Udziaù w laboratoriach - 
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) - do wykùadów 10 h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych - 
6 Konsultacje projektowe - 
7 Udziaù w egzaminie 2 h 
8 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) - do ãwiczeñ 8 h 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
65 h 
 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,6 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 23 h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 15 h 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 10 h 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów - 
15 Wykonanie sprawozdañ - 
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium - 
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji - 
18 Przygotowanie do egzaminu 12 h 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

2,4 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  125 h 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
5 

24 
Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 

15+10+2+8 

+15+10+12= 

72 h 
25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

2,88 
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