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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI, PG_00037937

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Krzysztof Zięba
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Jakub Golik

dr hab. inż. Krzysztof Zięba

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

Finansowanie działalności MSP - Moodle ID: 25192
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25192

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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze sposobami finansowanie działalności małej firmy ze 
szczególnym uwzględnieniem kontekstu globalizacji.

 

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Student posiada wiedzę z zakresu 
uruchamiania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym 
dotyczącą alternatywnych źródeł 
jej finansowania.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student posiada umiejętności w 
zakresie sporządzania 
dokumentacji niezbędnej do 
aplikowania o środki na 
uruchomienie i rozwój małej firmy.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

Student posiada umiejętności 
umożliwiające mu ocenę i dobór 
źródeł finansowania odpowiednich 
dla małej firmy.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W14] ma poszerzoną wiedzę 
o zasadach tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej 
przedsiębiorczości oraz 
determinantach kształtujących 
efektywność działalności 
gospodarczej

Student posiada wiedzę na temat 
zasad racjonalnego 
gospodarowania środkami 
finansowymi w przedsiębiorstwie.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wykłady: Wprowadzenie do finansowania małej firmy, Ryzyko kursowe w małej firmie, Źródła finansowania 
wewnętrzne i zewnętrzne, Formy finansowania zewnętrznego w cyklu życia przedsiębiorstwa, Budżetowanie 
kapitałowe, Cash flow, Prognozowanie dla potrzeb finansowania działalności małej firmy, Faktoring i 
forfaiting, Środki unijne dla przedsiębiorców sektora MSP: dotacje bezpośrednie i pomoc pośrednia

 

Ćwiczenia: Sekwencja finansowania małej firmy, Budżetowanie kapitałowe w praktyce, Praktyczne użycie 
różnych form finansowania MSP, Wybrane zagadnienia z zakresu pozyskiwania i zarządzania środkami 
unijnymi przez przedsiębiorców sektora MSP.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium pisemne 60.0% 60.0%
Praca pisemna (raport) 60.0% 20.0%
Prezentacja 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Adelman P.J.: Entrepreneurial Finance: Finance for Small Business, 
Prentice Hall 2003 Burton E.J., Bragg S.M.: Accounting and Finance for 
Your Small Business, John Wiley&Sons, Inc. 2001 Leeds R. S.: 
Financing Small Enterprises in Developing Nations: Learning from 
Experience, Transnational Publishers, Inc. 2003 Lister K., Harnish T.: 
Finding Money: the Small Business Guide to Financing, John 
Wiley&Sons, Inc. 1995 Timmons J., Spinelli S., Zacharakis A.: How to 
Raise Capital : Techniques and Strategies for Financing and Valuing 
Your Small Business, McGraw-Hill 2004

Uzupełniająca lista lektur M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w 
ćwiczeniach, Difin, W-wa 2012

 

Finanse małych i średnich przesiębiorstw, PWE, W-wa 2004

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty 
tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer 
Polska, 2019

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Z jakich zewnętrznych źródeł finansowania będziesz korzystał w fazie seed a z jakich w fazie dojrzałości?

 

Jakie metody budżetowania kapitałowego uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


