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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Stacjonarne 

Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Zarządzania 
Koordynator modułu Prof. dr hab. Jan Bednarczyk 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Specjalnościowy 

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr piąty 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Brak 
Egzamin  Tak 
Liczba punktów ECTS 2 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 h 10 h    



EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Student po zaliczeniu modułu powinien mieć orientację w zakresie kluczowych problemów, 
jakie stoją przed dyrektorem finansowym przedsiębiorstwa. Powinien przede wszystkim 
posiąść umiejętność prawidłowej interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, a 
także umieć wykorzystywać informacje w nich zawarte do podejmowania decyzji 
operacyjnych w zakresie zarządzania zapasami i sterowania należnościami. Student 
powinien znać problematykę kształtowania struktury i kosztów kapitału, jak również umieć 
dokonać oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i związanego z nim ryzyka. 

 

Symbol 
efektu 
(w tym 

module)  

Efekty kształcenia 
(definiuje ten, kto tworzy sylabus) 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
(dot. kierunku 

studiów) 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 
(ustalonych 

przez MNiSzW) 

W_01 

Student ma wiedzę na sprawozdań finansowych 
przedsiębiorstwa.   Zna zasady i rozumie związek 
gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z rynkowym 
i publicznym systemem finansowym. Ma wiedzę 
odnośnie możliwości wykorzystania różnych 
instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa 
do finansowania działalności bieżącej                                  
i inwestycyjnej. 

w, ć 
K_W03 
K_W05 

 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 

W_02 

Student ma wiedzę na temat analizy sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa, roli i zakresu 
planowania finansowego, zarządzania zapasami 
przedsiębiorstwa, metod sterowania należnościami 
przedsiębiorstwa.  

w, ć 
K_W08 
K_W14 

S1A_W08 

W_03 

Student ma podstawową wiedzę na temat 
kształtowania i finansowania programu rozwojowego 
firmy, zarządzania środkami pieniężnymi                         
w przedsiębiorstwie, poziomu kapitału obrotowego                  
i jego pomiaru. 

w K_W02 
S1A_W03 
S1A_W09 

U_01 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 
teoretyczną do analizowania procesów i zjawisk 
zachodzących w przedsiębiorstwie oraz umie 
określić ich wpływ na sytuację finansową 
przedsiębiorstwa.  

w 
K_U03 
K_U11 

S1A_U02 
S1A_U01 
S1A_U04 
S1A_U06 

U_02 

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną                  
i wykorzystuje ją do rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w działalności przedsiębiorstwa. 
W szczególności poddaje analizie problemy 
pojawiające się w zakresie gospodarowania 
finansami przedsiębiorstwa, zarówno w obszarze 
działalności bieżącej jak i inwestycyjnej oraz 
proponuje optymalne (z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa) rozwiązania występujących 
problemów, z wykorzystaniem metod ilościowych. 

w, ć K_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

Student potrafi wykorzystać wiedze teoretyczną                  
w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w skali 
międzynarodowej. 

w K_U03 S1A_U02 

K_01 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, w celu stałego podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania 
finansami przedsiębiorstw, w związku ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami w skali krajowej 
i międzynarodowej 

w K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie                
w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych                       
i społecznych. 

ć K_K03 
S2A_K02 
S2A_K05 
S2A_K06 



Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

Ogólne problemy zarządzania finansami firmy. Cel zarządzania. 
Ryzyko w decyzjach finansowych. Koniunktura gospodarcza. Funkcje 
dyrektora finansowego 

W_01 

K_01 

2 

Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami 
publicznymi i rynkiem kapitałowym. Podatkowe i niepodatkowe 
obciążenia przedsiębiorstw. Zmiany cen i kursów walutowych. 
Interwencjonizm państwowy i integracja europejska. 

K_03 

3 

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdania finansowe 

i ich zawartość informacyjna (analiza pionowa i pozioma, 

uwzględnianie wpływu inflacji). Wyniki księgowe a wyniki 

ekonomiczne. 

W_02 

4 

Rola i zakres planowania finansowego. Planowanie strategiczne i  
operacyjne. Budżetowanie. Planowanie zysku. Dźwignia. Plan kasowy i plan 
zapotrzebowania na kapitał. 

W_02 

U_02 

5 

Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar. Zarządzanie kapitałem 
obrotowym. Cykl obiegu kapitału obrotowego, ustalenie 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 

W_03 

6 

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Potrzeba utrzymania 
zapasów. Koszty zapasów. Optymalna wielkość zamówienia. 
Dwuskładnikowy model zapasów. 

W_02 

7 

Metody sterowania należnościami przedsiębiorstwa. Monitorowanie i 
prognozowanie należności, sterowanie należnościami, polityka opustów  
cenowych. Kredyt kupiecki. Faktoring, Sposoby zabezpieczania 
należności. 

W_02 

U_02 

K_02 

8 

Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. Polityka pożyczkowa i 
kredytowa przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe źródła zasilania.  
Leasing, kredyt bankowy, emisja papierów wartościowych. 

W_01 

9 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Motywy 
utrzymywania gotówki. Potrzeba zarządzania gotówką. Modele 
optymalizacji gotówki i ich praktyczne zastosowanie (model Baumola, 
model Millera-Orra). Preliminarz obrotów gotówkowych. 
Zagospodarowanie wolnej gotówki. 

W_03 

10 

Kształtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy. 
Szacowanie strumieni przepływów finansowych. Ekonomiczny i 
księgowy koszt kapitału. Koszt kapitału własnego i obcego. 
Średnioważony koszt kapitału jako kryterium decyzji inwestycyjnych. 
Krańcowy koszt kapitału. Wybór optymalnego programu 
inwestycyjnego. Struktura kapitału a wartość firmy. Fuzje i przejęcia. 

W_03 

11 

Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy. Kursy walut a 
przychody i koszty firmy. Wpływ zmian stóp procentowych zagranicą 
na decyzje finansowe firmy. Szacowanie strumieni dochodów 
pieniężnych netto z inwestycji zagranicznych. Finansowe aspekty 
ekspansji firmy na rynku europejskim i globalnym. 

W_01 

K_01 

 
 
 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Koszt kapitału własnego (kapitał akcyjny zwykły i uprzywilejowany)  
i obcego (kredyt bankowy, kapitał pochodzący z emisji obligacji). 

W_01 

K_01 



Średnioważony koszt kapitału. 

2 Dźwignia operacyjna, finansowa i połączona. K_01 

3 
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Analiza wrażliwości 

projektów inwestycyjnych. 
U_01 

4 Zarządzanie zapasami i należnościami w przedsiębiorstwie W_02 

5 

Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Motywy 
utrzymywania gotówki. Potrzeba zarządzania gotówką. Modele 
optymalizacji gotówki i ich praktyczne zastosowanie (model Baumola, 
model Millera-Orra). 

W_03 

K_01 

K_02 

6 Kolokwium zaliczeniowe  

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych   
4. Charakterystyka zadań projektowych  
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych  

 
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 Egzamin, dyskusja i kolokwium  

W_02  Egzamin, dyskusja i kolokwium 

U_01 Egzamin, dyskusja i kolokwium 

U_02 Egzamin, dyskusja i kolokwium 

K_01 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych 

K_02 Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych 

 
C. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 20 h 
2 Udział w ćwiczeniach 10 h 
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie 2 h 
8 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) - do ćwiczeń 4 h 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
41 h 

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

1.4 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7 h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 7 h 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  



17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 19h 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,6 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  60 h 
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 

10+5+4+7+5= 
31 h 

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

1,1 ECTS 
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