
Data wydruku: 22.05.2023 18:02 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ, PG_00037796

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 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 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 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 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Zarządzanie płynnością finansową (2023) - Moodle ID: 25681
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25681

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 podejmowania decyzji finansowych na stanowiskach kierowniczych wyższego i 
średniego szczebla.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

Potrafi analizować sytuacje 
finansową przedsiębiorstwa pod 
kątem jego płynności

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W15] posiada pogłębioną 
wiedzę w zakresie procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwie 
i ryzyk z nim związanych

Posiada wiedzę o wskaźnikach 
płynności

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu 1. Płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa (Płynność i jej rodzaje, Płynność finansowa w ujęciu 
teoretycznym, Pomiar płynności finansowej,  Czynniki kształtujące płynność, Płynność w celach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa)

 

2. Ryzyko płynności w przedsiębiorstwach ( Pojęcie ryzyka i jego rodzaje, Ryzyko płynności i metody jego 
identyfikowania, Przyczyny i skutki ryzyka płynności )

3. Zatory płatnicze ( Pojęcie i typy zatorów płatniczych, Modele pomiaru, Ryzyko płynności w 
przedsiębiorstwach w Polsce i pozostałych krajach UE- barometry , Regulacje prawne w ograniczaniu 
ryzyka płynności ,  Zarzadzanie ryzykiem płynności w przedsiębiorstwie)

4. Optymalny poziom płynności ( Aspekty zapotrzebowania na pieniądz, Rynkowa wartość płynności, jej 
pomiar i determinanty,  Wewnętrzna wartość płynności, jej pomiar i czynniki  kształtujące,  Relacja między 
różnymi aspektami wartości płynności,  Optymalny poziom płynności i jego kształtowanie)

5. Metody zarządzania płynnością finansową ( Proces zarządzania płynnością finansową, Rezerwy 
płynności i ich rodzaje,  Zarządzanie kapitałem obrotowym jako forma kształtowania płynności)

6. Wewnętrzna rezerwa w zarządzaniu płynnością finansową ( Modele teoretyczne w zarządzaniu środkami 
pieniężnymi a rynkowa i wewnętrzna wartość płynności, Cash management, Lokaty bankowe,  Instrumenty 
rynku pieniężnego i kapitałowego jako forma zagospodarowania nadwyżek gotówki)

7. Zewnętrzna rezerwa płynności finansowej ( Oferta banków  w zakresie kredytowania,  Instrumenty rynku 
pieniężnego i kapitałowego jako forma krótkoterminowego finansowania)

8. Kredyt kupiecki w procesie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
aktywność (zadania domowe) 0.0% 35.0%
kolokwium na koniec semestru 60.0% 65.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur A. Rzeczycka Płynność w działalności przedsiębiorstw, Zarządzanie i 
ryzyko, Gdańsk 2016

 

 

A.Rzeczycka, G.Golawska-Witkowska, E.Mazurek-Krasodomska, 
OPTIMUM PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWW POLSCE A ZATORY 
PŁATNICZEG. Golawska-Witkowska, E.Mazurek-Krasodomska, 
A.Rzeczycka, Zatory płatnicze a odroczone płatnościA. RZECZYCKA, 
G. GOLAWSKA-WITKOWSKA, Ryzyko płynności a poziom płynności 
finansowejprzedsiębiorstw w Polsce

 

Uzupełniająca lista lektur M. Bekas, Windykacja należności w praktyce, 2013
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Oblicz wskaźniki płynności i zinterpretuj wyniki, wskaż różnice w rodzajach należności, oblicz przepływy 
netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa, oblicz wartość wpływów 
pieniężnych w kolejnych miesiącach i wskaż czy wystąpi luka płynności ujemna, neutralna czy dodatnia

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


