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Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr IV 

Wymagania wstępne Brak 

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

30 15    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student ma elementarną wiedzę o rynkowym systemie 
finansowym. 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. 

EKO1_W03 

W02 

Student ma wiedzę o wpływie operacji gospodarczych 
na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, 
przedstawioną w jego sprawozdaniach finansowych: w 
bilansie, rachunku zysków i strat oraz w rachunku prze-
pływów pieniężnych. 

EKO1_W08 

W03 

Student ma podstawową wiedzę na temat międzynaro-
dowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 
szczególności zna i rozumie związek gospodarki krajo-
wej z gospodarką światową, pod kątem podejmowania 
istotnych dla przedsiębiorstwa decyzji finansowych. 

EKO1_W02 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teore-
tyczną do analizowania procesów i zjawisk zachodzą-
cych w przedsiębiorstwie oraz umie określić ich wpływ 
na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Potrafi wskazać 
wpływ zachodzących w przedsiębiorstwie operacji go-
spodarczych na zawartość  jego sprawozdań finanso-
wych. 

EKO1_U03 

U02 

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyko-
rzystuje ją do rozstrzygania dylematów pojawiających się 
w działalności przedsiębiorstwa. W szczególności pod-
daje analizie problemy pojawiające się w zakresie go-
spodarowania finansami przedsiębiorstwa, zarówno w 
obszarze działalności bieżącej jak i inwestycyjnej oraz 
proponuje optymalne (z punktu widzenia przedsiębior-
stwa) rozwiązania występujących problemów, z wyko-
rzystaniem metod ilościowych. 

EKO1_U03 
EKO1_U05 

U03 
Student ma umiejętność weryfikacji i aplikacji wiedzy 
teoretycznej w praktyce gospodarczej. 

EKO1_U13 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 
w celu stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych z zakresu finansów przedsiębiorstw, w związku ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami w skali krajowej i 
międzynarodowej 

EKO1_K01 

K02 
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie w ra-
mach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. 

EKO1_K03 

K03 
Identyfikuje i rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej 
oraz dokonuje oceny racjonalności decyzji podmiotów 
gospodarczych. 

EKO1_K11 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Ogólne problemy zarządzania finansami firmy 

 Formy organizacyjne firm 

 Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy 

 Ryzyko w decyzjach finansowych 

 Upadłość przedsiębiorstwa 

Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z rynkowym i publicznym 
systemem finansowym 

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 Znaczenie i cele analizy finansowej przedsiębiorstwa 

 Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych przedsiębiorstw 

 Analiza sprawozdań finansowych – wskaźniki analizy finansowej 

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – cd. 

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 

 Wewnętrzne źródła finansowania 

 Zewnętrzne źródła finansowania  

 Kryteria wyboru źródła finansowania 

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – cd. 

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – cd. 

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – cd. 

Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa 

 Cykl życia przedsiębiorstwa 

 Finansowanie w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 

Zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie 

 Pojecie kapitału obrotowego 

 Struktura kapitału obrotowego 

 Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym 

 Strategia zarządzania kapitałem obrotowym 

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorstw 

 Rachunek bankowy 

 Rozliczenia krajowe 

 Rozliczenia zagraniczne 

Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy 

 Kursy walut i ich wpływ na przychody i koszty firmy 

 Ryzyko inwestycji zagranicznych 

Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy – cd. 

Planowanie finansowe 

 Rola i zakres planowania finansowego 

 Preliminarz obrotów gotówkowych 

 Analiza progu zysku 

 Wykorzystanie dźwigni przy planowaniu zysku 

Planowanie finansowe – cd. 

ćwiczenia 

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dźwignia 
operacyjna – zakres działania, interpretacja. 

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dźwignia 
finansowa - zakres działania, interpretacja.  

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dźwignia 
połączona - zakres działania, interpretacja. 

Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – cd.  

Zarządzanie aktywami obrotowymi w  przedsiębiorstwie – wybrane aspekty. Za-
rządzanie zapasami, należnościami i środkami pieniężnymi 

Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie – cd. 

Kolokwium zaliczeniowe 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X X    

W02  X X    

W03  X X    

U01  X X    

U02  X X    

U03  X X    

K01      X 

K02      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 

Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
(Ocena z kolokwium może być podwyższona w zależności 
od aktywności Studenta na ćwiczeniach (udział w dyskusji, 
współpraca i aktywny udział w zadaniach grupowych). 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

51 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,0 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

33 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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