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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, PG_00037173

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 niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 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 mgr Paulina Dębniak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Paulina Dębniak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Finanse organizacji gospodarczych - Moodle ID: 18729
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=18729

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

16 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu Przygotowanie studentów do pojmowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w zakresie: jego 
majątku, źródeł finansowania, kosztu pozyskania kapitału i kształtowania jego struktury.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W07] Ma wiedzę dotyczącą 
subdyscyplin w ramach nauk o 
ekonomii i finansach i rozumie ich 
znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego.

Rozpoznaje działanie 
podstawowych praw ekonomii i 
finansów na działalność 
przedsiębiorstwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W05] Ma wiedzę na temat 
powiązań pomiędzy gospodarką 
realną a systemem finansowym.

Charakteryzuje główne zmiany 
związane z finansami i opisuje ich 
wpływ na finanse organizacji 
gospodarczych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] Posiada umiejętności 
rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-finansowych w skali 
makro i mikroekonomicznej.

Szacuje koszt leasingu i 
faktoringu. Oblicza koszt kapitału 
własnego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W01] Ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych obszarów 
nauk.

Wylicza źródła finansowania 
przedsiębiorstwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przedsiębiorstwo na rynku, jego rodzaje, cele i determinanty funkcjonowania; Źródła finansowania majątku 
przedsiębiorstwa (akcje, venture capital, kredyt kupiecki, kredyt bankowy, faktoring, leasing, franchising); 
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie; Struktura kapitału a efekt dźwigni finansowej; Przychody, koszty i wynik 
finansowy; Wartość przedsiębiorstwa;

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Finanse przedsiębiorstwa, Szyszko Lech ( red. ), PWE, Warszawa 
2010.

 

Sierpińska Maria, Jachna Tomasz, Metody podejmowania decyzji 
finansowych, PWN, Warszawa 2015.

Zadora Halina, Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce 
zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

 

Uzupełniająca lista lektur Damodaran Aswath, Finanse korporacyjne, Helion, Gliwice 2007.

 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania, 
Golawska - Witkowska Gabriela ( red ), Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2006.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Oblicz WACC.

 

Wyznacz koszt leasingu.

Oblicz koszt kredytu kupieckiego.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


