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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Angielski 
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Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15     
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

A knowledge covering economic phenomena and eco-
nomic processes in macro and micro aspects with taking 
account of the role and activities of a company in the 
competitive market. 

EKO1_W02 

W02 
Basic knowledge of the company`s financial manage-
ment in a manner favorable for development. 

EKO1_W08 
EKO1_W10 

W03 
Basic knowledge regarding the costs management in the 
company. 

EKO1_W13 

Umiejętności 

U01 

Ability to collect information from literature, databases, 
and other sources; to connect the obtained information, 
to analyse and interpret data, draw conclusions, formu-
late and justify opinion. 

EKO1_U04 
EKO1_U07 

U02 

Ability to prepare paper/project on a given topic in En-
glish. Ability to  use the English language sufficiently for 
communication and reading comprehension of basic text 
associated with the functioning of a company in a com-
petitive market. 

EKO1_U06 

U03 

Ability to  use the English language sufficiently for com-
munication and reading comprehension of basic text 
associated with the functioning of a company in a com-
petitive market. 

EKO1_U07 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Understanding the need for and awareness of the possi-
bilities of continuing educational advancement (second-
cycle and third-cycle studies, postgraduate courses), 
which leads to an improvement of professional, personal 
and social  competences. 

EKO1_K01 
EKO1_K05 

K02 
Awareness of the importance of professional activity, 
compliance with the rules of professional ethics and 
respect for the diversity of views and cultures. 

EKO1_K11 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Relationships between companies and their financial management, and other links of 
the financial system 
Financial statements (accounts) of companies and the information contained in them. 
Balance sheet. Profit and loss account. Cash flow statement. 
Analysis of a company’s financial position/standing. Analysis of financial statements. 
Preliminary balance sheet analysis. Preliminary analysis of profit and loss account. 
Ratio analysis. 
Risk in business activity. Investment project risk. Risk management in a company. 
Sources of financing a company’s activities. Internal sources of finance. External 
sources of capital. 
The structure of assets and capital in a company. 
Strategies of working capital management. 
Cost structure in a company 
Pricing policy and its significance in a company. Price elasticity of demand (PED). 
Price elasticity of supply. Impact of state policy on prices and supply of goods 
Business bankruptcy 
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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  X 

K02    X  X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Participation in classes, preparation and passing a written 
project on a given topic. 

 
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 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 

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

0,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

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

0,3 ECTS 

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

0 h 

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

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 
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