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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKO-626 

Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw 

Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprise development 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 

 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu Dr Tomasz Banasik 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Specjalnościowy 

Status modułu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne 
Ekonomia menedżerska, Ocena efektywności projektów 
inwestycyjnych 

Egzamin (TAK/NIE) Nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma  
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15 15    
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Zapoznanie studentów z czynnikami kształtującymi potrzeby finansowe przedsiębiorstw w 
okresie średnim oraz rodzajami źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce 
rynkowej, a także sposobami pozyskania kapitałów wewnętrznych i zewnętrznych, własnych 
i obcych oraz zaletami i wadami finansowania rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą każdego 
z tych rodzajów. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o finansowaniu rozwoju 
przedsiębiorstw, wielkości potrzeb finansowych 
niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz 
źródłach ich zaspokajania 

Wykład, 
ćwiczenia 

K_W01 
S2A_W01 
S2A_W09 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę o prawnych i ekonomicz-
nych uwarunkowaniach finansowania rozwoju 
przedsiębiorstw ze źródeł prywatnych i publicznych 

Wykład, 
ćwiczenia 

K_W05 
S2A_W03 
S2A_W02 

W_03 

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o finansowa-
niu rozwoju przedsiębiorstw, planowaniu potrzeb 
finansowych związanych z rozwojem przedsiębior-
stwa, kształtowaniu struktury kapitałów przedsię-
biorstwa. Zna i rozumie wpływ różnych czynników 
kształtujących koszt kapitału i ich wpływ na ren-
towność kapitałów własnych. 

Wykład, 
ćwiczenia 

K_W10 S2A_W08 

U_01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teore-
tyczną zdobytą na wykładach i ćwiczeniach do 
analizowania źródeł finansowania rozwoju przed-
siębiorstw.  

Ćwiczenia K_U02 S2A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w związku z wybo-
rem źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw. 
Analizuje źródła finansowania rozwoju przedsię-
biorstw oraz proponuje odpowiednie rozstrzygnię-
cia w tym zakresie. 

Ćwiczenia K_U03 S2A_U03 

U_03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawi-
ska związane z finansowaniem rozwoju przedsię-
biorstw wykorzystując odpowiednie metody ilo-
ściowe z zakresu nauk ekonomicznych. 

Wykład, 
ćwiczenia 

K_U06 S2A_U06 

K_01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w 
celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstw w 
związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 
prawnymi i rynkowymi w skali krajowej i międzyna-
rodowej. 

Wykład, 
ćwiczenia 

K_K01 S1A_K01 

K_02 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z pracą zawodową dotyczącą finanso-
wania rozwoju przedsiębiorstwa w wymiarze kra-
jowym i zagranicznym   

Wykład, 
ćwiczenia 

K_K04 S2A_K04 

 
Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 
Szacowanie wysokości finansowania niezbędnego dla rozwoju przedsię-
biorstwa (strategia przedsiębiorstwa, projekt inwestycyjny). 

W_01 
U_03 
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2. 

a) Kapitały własne i obce jako źródła finansowania rozwoju przedsiębior-
stwa. Struktura i koszt kapitału. Dźwignia finansowa. 

b) Środki własne jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Defi-
nicja, rodzaje, wady i zalety.  

W_03 

3. 

a) Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 
Definicja, cechy charakterystyczne, wady i zalety. 

b) Leasing środków trwałych jako źródło finansowania rozwoju przedsię-
biorstwa. Definicja, istota, wady i zalety. 

W_01 
W_02 

4. 
a) Venture capital jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Defi-

nicja, odmiany, wady i zalety. 
b) Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 

W_01 
K_02 

5. 
a) Programy pomocowe oraz dotacje UE 
b) Zagraniczne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 

W_02 
K_01 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr 
zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 
Formy prawne przedsiębiorstwa; planowanie finansowe, rodzaje finansowa-
nia rozwoju przedsiębiorstwa, projekty inwestycyjne typu project finance 

W_01 
W_02 
W_03 

2. 
Kapitał: podstawowe definicja, struktura i klasyfikacje; koszt kapitału i metody 
jego wyznaczania; działanie mechanizmu dźwigni finansowej  

W_03 
K_01 

3. 
Rachunek efektywności inwestycji: metody statyczne i dynamiczne; kredyty 
bankowe; leasing: definicja oraz rodzaje 

U_01 
U_03 

4. 
Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Motywy oraz rodza-
je.  

U_02 
K_01 

5. Kolokwium zaliczeniowe.   

 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien mieć podstawową wiedzę o finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, 
wielkości potrzeb finansowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz źródłach ich 
zaspokajania; 
dobrą: powinien mieć rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o finansowaniu rozwoju przedsię-
biorstw, wielkości potrzeb finansowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz źró-
dłach ich zaspokajania;  
bardzo dobrą: powinien dodatkowo znać i rozumieć znaczenie różnych źródeł finansowania 
dla rozwoju i rentowności przedsiębiorstwa. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien mieć podstawową wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i ekonomicz-
nych finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze źródeł prywatnych i publicznych; 
dobrą: powinien mieć rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i eko-
nomicznych finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze źródeł prywatnych i publicznych; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo znać i rozumieć wpływ różnych uwarunkowań prawnych  
i ekonomicznych na wybór źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien mieć podstawową wiedzę o planowaniu potrzeb finansowych związa-
nych z rozwojem przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu struktury kapitałów przedsiębiorstwa; 
dobrą: powinien mieć rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o planowaniu potrzeb finansowych 
związanych z rozwojem przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu struktury kapitałów przedsiębior-
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stwa; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo znać i rozumieć wpływ różnych czynników kształtujących 
koszt kapitału i ich wpływ na rentowność kapitałów własnych. 

U_01 

Praca własna, w ramach której studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia 
problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny, projekt 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną zdobytą na wykła-
dach i ćwiczeniach do analizowania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw; 
dobrą: powinien umieć wykorzystać rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną zdobytą na 
wykładach i ćwiczeniach do analizowania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych zja-
wisk. 

U_02 

Praca własna, w ramach której studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia 
problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny, projekt 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien umieć wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną zdobytą na wykła-
dach i ćwiczeniach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w związku z wyborem źró-
deł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz proponowania odpowiednich rozstrzygnięć w 
tym zakresie; 
dobrą: powinien umieć wykorzystać rozszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną zdobytą na 
wykładach i ćwiczeniach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w związku z wyborem 
źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz proponowania odpowiednich rozstrzygnięć 
w tym zakresie; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych zja-
wisk. 

U_03 

Praca własna, w ramach której studenci opracowują i prezentują wybrane zagadnienia 
problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny, projekt 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien umieć analizować i prognozować procesy i zjawiska związane z finan-
sowaniem rozwoju przedsiębiorstw wykorzystując podstawowe metody ilościowe z zakresu 
nauk ekonomicznych  
dobrą: powinien umieć analizować i prognozować procesy i zjawiska związane z finansowa-
niem rozwoju przedsiębiorstw wykorzystując zaawansowane metody ilościowe z zakresu nauk 
ekonomicznych; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych i pro-
gnozowanych zjawisk. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwi-
czeń, pytania kontrolne w trakcie wykładu 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania podstawowej wiedzy z zakresu 
finansowania rozwoju przedsiębiorstw;  
dobrą: powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania całokształtu wiedzy z zakresu finan-
sowania rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań rynko-
wych i prawnych w skali krajowej; 
bardzo dobrą: powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania całokształtu wiedzy z zakresu 
finansowania rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań 
rynkowych i prawnych w skali krajowej i międzynarodowej. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwi-
czeń, pytania kontrolne w trakcie wykładu 
Student, aby uzyskać ocenę: 
dostateczną: powinien umieć prawidłowo zidentyfikować podstawowe dylematy dotyczące 
finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w wymiarze krajowym i zagranicznym; 
dobrą: powinien umieć prawidłowo zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z finan-
sowaniem rozwoju przedsiębiorstwa w wymiarze krajowym i zagranicznym; 
bardzo dobrą: powinien dodatkowo dokonać własnej interpretacji i oceny analizowanych i pro-
gnozowanych zjawisk.  
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 15 h 

2. Udział w ćwiczeniach 15 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6 h 

6. Konsultacje projektowe 4 h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

40 h 

10. 

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

1,6  ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 6 h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1,4 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  76 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

29 h 

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

1,2 ECTS 
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przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe. Fundusze poręczeniowe. Rynek 
Venture Capital, Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 

3. Panfil M. (red), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypad-
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4. Bednarz J., Gostomski E.: Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodar-
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