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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie finansami w transporcie, PG_00048092

Kierunek studiów Transport i logistyka, Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. Celina Bójczuk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Celina Bójczuk

mgr inż. Wojciech Olszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie finansami w transporcie - Moodle ID: 22884
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22884

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

60 3.5 36.5 100

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_U07] uwzględnia wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych w 
rozwiązywaniu problemów

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

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W08] ma wiedzę dotyczącą 
zasad zrównoważonego rozwoju

Identyfikuje sytuację 
ekonomicznofinansową 
przedsiębiorstwa i
podejmuje decyzje na temat
rozwoju przedsiębiorstwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W07] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych, 
społecznych i ekonomicznych. 
Zna zasady tworzenia form 
indywidualnej przedsiębiorczości i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz ma wiedzę z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz 
z zakresu prawa autorskiego

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

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu  

 

WYKŁADPrzedsiębiorstwo na rynku, jego rodzaje, cele  i determinanty funkcjonowania; Majątek 
przedsiębiorstwa; Amortyzacja i jej wpływ na wynik finansowy; Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Koszt 
kapitału w przedsiębiorstwie; Struktura kapitału a efekt dźwigni finansowej; Przychody, koszty i wynik 
finansowy; Wartość przedsiębiorstwa i jej wyceny.ĆWICZENIAPrzedsiębiorstwo na rynku, jego rodzaje, 
cele  i determinanty funkcjonowania; Amortyzacja i jej wpływ na wynik finansowy; Akcje, ich rodzaje, prawa 
majątkowe, wycena akcji;  Venture capital i jego funkcjonowanie; Kredyt kupiecki, jego koszt i kształtowanie; 
Kredyt bankowy jako źródło finansowania; Factoring i forfaiting - jego istota, rodzaje i znaczenie dla 
prowadzenia działalności gospodarczej; Leasing w finansowaniu działalności gospodarczej; Franchising, 
jego rodzaje i zasady funkcjonowania. 

 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wystąpienie studenta 60.0% 50.0%
kolokwium 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. S. A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
2. M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji 
finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN 2007.

Uzupełniająca lista lektur 1. S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, 
Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
2. Praca zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Finanse 
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zadanie 1. Klasyfikacja aktywów

 

Spółka akcyjna SOFA zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli tapicerowanych. W dniu 31.12 ubiegłego 
roku spółka posiadała następujące zasoby majątkowe:

 

Maszyny produkcyjne

120.000

Sprężyny typu bonell montowane w sofach

43.000

Zakupione oprogramowanie do maszynowego cięcia skóry

20.000

Kwoty należne od odbiorców za sprzedane produkty o terminie spłaty do 12 miesięcy

77.000

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

147.000

Budynki: administracji i hala produkcyjna

460.000

Udziały w APROM Sp. z o.o. objęte za wkład wniesiony w formie aportu

30.000

Licencja na użytkowanie programu komputerowego finansowo-księgowego

4.000

Materiały pomocnicze- nici, zszywki, taśmy wykończeniowe

48.000

Kwota należna od pracownika z tytułu zawinionego niedoboru materiałów w magazynie

3.000

Środki pieniężne w kasie

8.000
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Wyprodukowane i przeznaczone do sprzedaży sofy i fotele

94.000

Części zamienne do maszyn i urządzeń

6.000

Budynek magazynu w trakcie budowy

24.000

Kaucja wpłacona firmie ORKA w lutym br. z tytułu wynajmu lokalu na okres 5 lat

10.000

Prawo do znaku towarowego zarejestrowane przez Urząd Patentowy

9.000

Prawo wieczystego użytkowania gruntu

42.000

Obligacje skarbowe 5-letnie zakupione w ubiegłym roku

5.000

Pożyczka udzielona firmie TRAT sc termin spłaty za 14 miesięcy

27.000

Wypłacona pracownikowi działu zakupów zaliczka na zakup zszywacza pneumatycznego

2.000

Skóra naturalna i tkaniny obiciowe

68.000

Zestawy komputerowe

20.000
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Polecenia do wykonania:

1. Dokonaj klasyfikacji zasobów majątkowych i ustal wartość poszczególnych grup aktywów trwałych i 
obrotowych.

2. Ustal wartość i strukturę ( z dokładnością do 0,01%):

- aktywów trwałych

- aktywów obrotowych

- aktywów ogółem.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


