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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE FINANSAMI, PG_00037131

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jarosław Ziętarski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Jarosław Ziętarski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 15.0

Zarządzanie finansami 2022 - Moodle ID: 21940
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21940

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

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy i umiejętności 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_W05] Ma wiedzę na temat 
powiązań pomiędzy gospodarką 
realną a systemem finansowym.

Opisuje instrumenty pochodne i 
dopasowuje je do sytuacji 
rynkowej przedsiębiorstwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U02] Potrafi wykorzystywać 
podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu ekonomii i finansów i 
pozyskiwać dane do analizowania 
procesów i zjawisk gospodarczych.

Tłumaczy wybór optymalnego 
modelu zarządzania gotówką, 
należnościami, zapasami oraz 
tłumaczy decyzje inwestycyjne, 
wykorzystanie transakcji 
pochodnych i wartość 
przedsiębiorstwa

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_K04] Myśli i działa w sposób 
przedsiębiorczy.

Analizuje procesy 
ekonomicznofinansowe w 
przedsiębiorstwie, opisuje ich 
przyczyny oraz
klasyfikuje ich znaczenie dla 
organizacji

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

Treści przedmiotu Istota i przedmiot zarządzania finansami; Zarządzanie kapitałem obrotowym netto; Strategie zarządzania 
kapitałem obrotowym netto; Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zapasami; Decyzje 
inwestycyjne; Transakcje terminowe; Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz metody i 
determinanty wyceny przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 60.0% 50.0%
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie 9, 
Warszawa 2018

 

2. Jaworski J.: Teoria zarządzania finansami przedsiębiorstw, 
CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Rzeczycka A.: Płynność w działalności przedsiębiorstw. Zarządzanie 
i ryzyko, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2016.

Uzupełniająca lista lektur 1.Machała R.: Zarządzanie finansami i wycena firmy, Unimex, Wrocław 
2014.

 

2. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2013.

3. Płynność finansowa przedsiębiorstw, Kreczmańska Gigol K. ( red. ), 
Difin, Warszawa 2015.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Rozlicz transakcje terminową, Oblicz wartość księgową firmy, Oblicz łączne koszty utrzymania zapasów, 
Wyznacz okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, Wylicz roczny koszt kredytu kupieckiego

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


