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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, PG_00058479

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie 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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Anna Rzeczycka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Anna Rzeczycka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 45.0 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 5.0 35.0 100

Cel przedmiotu Opisuje procesy finansowe w przedsiębiorstwie oraz procesy decyzyjne w zakresie finansów

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] identyfikuje wiarygodne 
źródła informacji istotne dla 
analizowanych zagadnień

identyfikuje wiarygodne źródła 
pozyskiwania informacji 
wymaganych w zarządzaniu 
finansami uwzględniając 
podejmowanie decyzji finansowych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę niezbędną 
do analizowania procesów 
ekonomiczno-finansowych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, jego atrybuty i cele .
Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa- własne i obce. 
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie. 
Struktura kapitału i jej kształtowanie.
Efekt i stopień dźwigni finansowej.
Stopień dźwigni operacyjnej i stopień dźwigni połączonej ryzyko operacyjne, finansowe i ogólne w 
przedsiębiorstwie.
Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Płynność w celach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie i strategie zarządzania nim.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto.
Zarządzanie środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami bieżącymi oraz zapasami.
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa.
Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka przedsiębiorstwa.
Wartość przedsiębiorstwa, determinanty i rodzaje.
Mierniki i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Matematyka finansowa

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin 60.0% 20.0%
Kolokwia w trakcie semestru 60.0% 80.0%
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Oblicz WACC.
Omów strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


