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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANCIAL ANALYSIS, PG_00037866

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia 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 odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Katarzyna Kubiszewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Arturas Balkevicius

dr Katarzyna Kubiszewska

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: 60.0

Financial Anaysis (lectures, 2022) - Moodle ID: 21602
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21602
Financial Analysis exercises - New (copy) - Moodle ID: 20547
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=20547

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 5.0 35.0 100

Cel przedmiotu Celem tego kursu jest nabycie przez studntów wiedzy z teorii i współczesnych zagadnień dotyczących analiz 
finansowych sytuacji firm. Studenci poznają przyczyny i objawy kryzysu finansowego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W01] posiada poszerzoną 
wiedzę o charakterze i relacjach 
zachodzących między naukami o 
zarządzaniu i pozostałymi 
naukami ekonomicznymi w 
zakresie umożliwiającym 
analizowanie i ocenianie istoty 
procesów gospodarczych

Student za zasady 
przeprowadzania analizy 
przedsiębiorstwa.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U04] modeluje i prognozuje 
procesy społeczno-gospodarcze 
stosując zaawansowane metody 
ilościowe i jakościowe

Studenci wyciągają wnioski z 
analizy wskaźnikowej.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

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

Studenci porównują działalności 
różnego rodzaju przedsiębiorstw 
przy pomocy wskaźników 
finansowych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_W09] ma pogłębioną wiedzę 
pozwalającą na analizowanie, 
diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów powstających w 
organizacjach i jej poszczególnych 
obszarach działania oraz metody 
szacowania wartości, potencjału 
rynkowego i strategicznego

Student ocenia wyniki wybranego 
przedsiębiorstwa na podstawie 
przeprowadzonej analizy.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do przedmiotu
2. Analiza realizacji produkcji
3. Analiza wykorzystanego majątku trwałego
4. Analiza gospodarki materiałowej
5. Analiza zasobów ludzkich 
6. Bilans przedsiębiorstwa
7. Analiza wstępna bilansu
8. Analiza zadłużenie
9. Analiza rentowności
10. Analiza rachunku zysków i strat
11. Analiza CF
12. Analiza sprawności
13. Analiza płynności
14. Porównanie raportów finansowych

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 51.0%
Projekt 60.0% 49.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Fridson M.S., Alvarez F. (2022) Financial Statement Analysis: A 
Practitioner's Gui de, Fifth Edition.
Robinson T.R., (2020) International Financial Statement Analysis, 4th 
Edition.
Robinson T.R., Henry E., Pirie W.L., Broihahn M.A., Cope A.T. (2022), 
International Financial Statement Analysis (CFA Institute Investment 
Series) 3rd Edition

 

Uzupełniająca lista lektur Lessambo F.I. (2018) Financial Statements: Analysis and Reporting
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• Analizy finansowe sprawozdań
• Analiza kosztów pracy
• rentowność a zyskowność

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


