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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr IV 

Wymagania wstępne Brak 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20   20  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student zna istotę, proces, zakres oraz metody analizy 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

EKO1_W04 

W02 

Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy i oceny finan-
sowej przedsiębiorstwa. Zna zasady i sposób przepro-
wadzania analizy wstępnej i wskaźnikowej sytuacji fi-
nansowej przedsiębiorstwa. 

EKO1_W08 

W03 

Ma elementarną wiedzę z zakresu analizy i oceny zaso-
bów przedsiębiorstwa. Zna zasady i sposób przeprowa-
dzania analizy środków trwałych oraz inwestycji rzeczo-
wych w tym zakresie. Ma podstawową wiedzę z zakresu 
analizy kapitału i zatrudnienia. 

EKO1_W04 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu analizy ekonomicznej i pozyskać odpowiednie 
dane do analizy i oceny sytuacji finansowej przedsię-
biorstwa. 

EKO1_U03 

U02 
Umie stosować odpowiednie metody analizy ekonomicz-
nej w analizie i ocenie podstawowych procesów i zjawisk 
zachodzących w przedsiębiorstwie. 

EKO1_U04 

U03 
Posiada umiejętność przedstawienia w formie pisemnej 
prowadzonej analizy ekonomicznej. 

EKO1_U06 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. 

EKO1_K03 

K02 
Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosu-
je zasady poszanowania autorstwa przy realizacji prac 
twórczych, w tym projektów grupowych. 

EKO1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (Istota, przedmiot, klasyfikacja i zada-
nia analizy ekonomicznej. Etapy procesu analizy) 

2. Metody analizy ekonomicznej (Analiza porównawcza. Metody porównań. Analiza 
przyczynowa. Metody analizy przyczynowej. Analiza piramidalna) 

3. Ocena wstępna kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Pozioma i pionowa analiza 
bilansu. Wstępna analiza rachunku zysków i strat. Analiza przepływów pienięż-
nych) 

4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Istota i zasady anali-
zy wskaźnikowej. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa: rentowności, płynności 
finansowej, zadłużenia i sprawności działania) 

5. Analiza zasobów majątkowych (Zasoby majątkowe, cele i zakres analizy zasobów 
majątkowych, analizy: aktywów trwałych, zapasów, należności) 

6. Analiza zasobów kapitałowych (Cele i zakres analizy kapitałów, klasyfikacja i ana-
liza struktury oraz kosztu kapitałów, ustalanie kapitału obrotowego) 

7. Analiza kapitału ludzkiego (Istota i znaczenie kapitału ludzkiego, analizy: zatrud-
nienia, wynagrodzeń, wydajności pracy i kosztów pracy w przedsiębiorstwie) 

8. Analiza efektywności inwestycji rzeczowych (Istota, rodzaje oraz cykl życia inwe-
stycji rzeczowych. Wybrane metody oceny efektywności inwestycji) 

projekt 

1. Analiza wstępna bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych 

2. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa  (rentowności, płynności finansowej, za-
dłużenia i sprawności działania) 

3. Analiza wybranych zasobów przedsiębiorstwa (aktywów trwałych/zatrudnienia) 
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4. Analiza rentowności kapitału własnego (przy wykorzystaniu metod analizy Du 
Ponta i dźwigni ekonomicznych) 

5. Analiza przyczynowa wyniku finansowego 

6. Ocena perspektywy rozwojowej przedsiębiorstwa 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X X   

W03   X X   

U01    X   

U02    X   

U03    X   

K01    X   

K02    X   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium zalicze-
niowego 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z projektu (przy-
gotowanego w grupie 3 - 4 osoby) 

 
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 
20   20  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

44 h 

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

1,8 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 31 h 

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

1,2 ECTS 

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

38 h 

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

1,5 ECTS 
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9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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