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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Corporate Finance, PG_00049704

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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

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 10.0 55.0 125

Cel przedmiotu
Student definiuje różne problemy z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] wskazuje na różnice 
kulturowe mające wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i 
metody zarządzania nimi w 
różnych częściach świata

Student analizuje sytuację 
finansową w przedsiebiorstwie 
(wstępnie);

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W09] zna podstawowe 
uwarunkowania dotyczące norm i 
standardów obejmujących 
poszczególne obszary 
funkcjonowania organizacji z 
uwzględnieniem norm kulturowych

Student definiuje różne problemy 
z zakresu zarządzania finansami 
w przedsiebiorstwie

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] przestrzega zasad etyki 
biznesu do podejmowanych 
działań menedżerskich, a także 
posługuje się odpowiednimi 
przepisami i regułami prawnymi 
oraz systemami normatywnymi

Student ocenia i wybiera sposoby 
finansowana działaności 
inwestycyjnej przedsiębiorstwa

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Wstęp do finansów przedsiębiorstw; Sprawozdawczość; Prognoza sprawozdań finansowych; Planowanie 
długookresowe; Fuzje i przejecia; Polityka struktury kapitałowej; Koszt kapitału; Krótkoterminowe 
planowanie; Zarządzanie płynnością; Zarządzanie zapasami i środkami pieniężnymi; Budżetowanie.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia, Wstęp do finansów, Matematyka finansowa

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 50.0%
Kolokwium 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial 
Markets, Pearson Higher Education, 2010; Kidwell David, Whidbee 
David, Blackwell David, Peterson Richard, Financial Institutions, 
markets and money, Jonh Wiley nad Sons. Inc, NJ 2008; Ritter 
Lawerence Silber Willian, Udell Gregory, Principles of Money, Banking 
and Financial markets, Addison-Wesley Series in Economics, 2004; 
current press and magazines e.g. The Economist

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagań
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi 2.000 szt. Pozostałe dane:

• Koszty stałe 250.000 (F)
• Jednostkowe koszty zmienne 1.250 (v)
• Cena jednostkowa 1.500 (p)

Wyznacz:

1. próg rentowności
2. jaka powinna być wielkość sprzedaży, aby osiągnąć zysk w kwocie 1.000.000 zł. Czy to jest możliwe?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


