
Data wydruku: 22.05.2023 17:46 Strona 1 z 2

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, PG_00058506

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 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 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 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 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Analizuje procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, w zakresie: jego majątku, źródeł finansowania, kosztu 
pozyskania kapitału i kształtowania jego struktury

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] podejmuje kompetentne 
i etyczne decyzje w celu tworzenia 
i utrzymania wartości 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych

podejmuje kompetentne decyzje w 
zakresie doboru źródeł 
finansowania, dokonując 
oszacowania kosztów pozyskania 
kapitału

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U05] projektuje innowacyjne 
rozwiązania trudnych problemów 
uzyskując ekonomiczne i 
społecznie wartościowe wyniki

ocenia wpływ podstawowych praw 
ekonomii i finansów na działalność 
przedsiębiorstwa

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, jego atrybuty i cele.
Amortyzacja i jej wpływ na wynik finansowy. 
Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa oraz wyznaczanie ich efektywności.
Akcje, ich rodzaje, prawa majątkowe, wycena akcji. 
Venture capital i jego funkcjonowanie. 
Kredyt bankowy jako źródło finansowania. 
Faktoring i forfaiting, istota, rodzaje i znaczenie dla prowadzenia.  
Leasing w finansowaniu działalności gospodarczej.
Franchising, jego rodzaje i zasady funkcjonowania.
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie, jego wyznaczanie i interpretacja. 
Struktura kapitału i jej kształtowanie.
Efekt dźwigni finansowej. Stopień dźwigni finansowej.
Stopień dźwigni operacyjnej i stopień dźwigni połączonej ryzyko operacyjne, finansowe i ogólne w 
przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Matematyka finansowa

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Sierpińska, M.,  Jachna, T. (2015).  Metody podejmowania decyzji 
finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: PWN.
Szlęzak Matusewicz, J., Felis, P. (red.). ( 2014). Finansowanie 
przedsiębiorstwa ujęcie teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Oficyna 
Wolters Kluwer business.
Szyszko, L. (2017). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Uzupełniająca lista lektur Michalski, G. (2010). Wprowadzenie do zarządzania finansami 
przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
Motylska Kużma, A., Wieprow, J. (2013). Decyzje finansowe w 
przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Oblicz WACC.
Wyznacz koszt leasingu.
Oblicz koszt kredytu kupieckiego.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


