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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PG_00037850

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Anna Rzeczycka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Anna Rzeczycka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2022/23 - Moodle ID: 25730
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25730

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji finansowych na stanowiskach kierowniczych wyższego i 
średniego szczebla.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W04] ma podstawową wiedzę 
o rodzajach relacji  ekonomiczno-
społecznych występujących w 
poszczególnych strukturach 
gospodarczych i zna mechanizmy 
społeczne odnoszące się do 
działów gospodarki i instytucji 
ekonomicznych

Analizuje procesy ekonomiczno-
finansowe w przedsiębiorstwie, 
oszacowuje współczynnik 
zmienności, współczynnik Beta i 
koszt kapitału

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K05] ma umiejętność 
formułowania sądów w ważnych 
sprawach gospodarczych i 
społecznych. Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy

Analizuje cykl operacyjny i 
konwersji gotówki w firmie, oblicza 
kapitał obrotowy netto

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U07] potrafi zidentyfikować 
czynniki, które należy uwzględnić 
w podejmowaniu decyzji na 
poziomie mikro i 
makroekonomicznym

Ocenia wpływ kredytu kupieckiego 
na sytuację firmy

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U09] potrafi praktycznie 
wykorzystać informacje 
ekonomiczno-finansowe i 
przetwarzać je na potrzeby 
działalności gospodarczej i 
społecznej

Porównuje strategie zarządzania
finansami firmy oraz szacuje
rezultaty finansowe w zakresie
zarządzania zapasami,
należnościami i gotówką.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Istota i przedmiot zarządzania finansami; Decyzje finansowe przedsiębiorstwa i ich uwarunkowanie, 
Zarządzanie kapitałem obrotowym; Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto. Zarządzanie 
środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa; 
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa; Instrumenty pochodne 
w ograniczaniu ryzyka finansowego.;Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Matematyka finansowa; Finanse;



Data wydruku: 22.05.2023 18:07 Strona 2 z 2

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 50.0%
Egzamin pisemny 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Golawska - Witkowska Gabriela, Rzeczycka Anna, Zalewski Henryk, 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 2006

 

Golawska - Witkowska Gabriela, Rzeczycka Anna,Inwestycje w 
instrumenty pochodne w GWP w Warszawie, Politechnika Gdańska, 
Gdańsk 2009

Machała Robert, Zarządzanie finansami i wycena firmy, Unimex, 
Wrocław 2011

Michalski G.: Wprowadzenie do zarządzania finansami 
przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011

Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo 
Nieoczywiste,Siedlisko 2018

Uzupełniająca lista lektur Bielawska Aurelia, Nowoczesne zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

 

Maślanka Tomasz, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008

Rytko Piotr, Zarządzanie kredytem handlowym, Difin, Warszawa 2009

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Oblicz roczny nominalny koszt kredytu kupieckiego

 

Scharakteryzuj modele zarządzania gotówką

Opisz metody wyceny przedsiębiorstwa

Scharakteryzuj rodzaje opcji

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


