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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE FINANSAMI, PG_00058565

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 niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 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 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 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 24
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

24 10.0 66.0 100

Cel przedmiotu Formułuje i wdraża decyzje finansowe na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] klasyfikuje pozyskiwane 
informacje oceniając ich 
przydatność do rozwiązania 
sformułowanego problemu

ocenia przydatność 
pozyskiwanych informacji do 
dokonania wyboru optymalnego 
modelu zarządzania finansami, 
uwzględniając rodzaj 
przedsiębiorstwa

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

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

projektuje innowacyjne 
rozwiązania sposobów 
podejmowania decyzji 
finansowych, uzyskując 
ekonomiczne i społecznie 
wartościowe wyniki

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Płynność w celach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Problem zatorów płatniczych.
Ryzyko płynności i metody jego ograniczania.
Kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie.
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto.
Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami bieżącymi.
Zarzadzanie zapasami.
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa.
Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka przedsiębiorstwa.
Wartość przedsiębiorstwa, determinanty i rodzaje.
Mierniki i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa.
Maksymalizowanie wartości jako cel przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Finanse organizacji gospodarczych

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 Jaworski,J.(2021). Teoria i praktyka zarządzania finansami 
przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
Michalski, G.(2010). Wprowadzenie do zarządzania finansami 
przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
Rogowski, W.(2013).Rachunek efektywności inwestycji, Warszawa: 
Wolters Kluwer business.

Uzupełniająca lista lektur Kreczmańska Gigol, K. (2015). Płynność finansowa przedsiębiorstwa. 
Warszawa: Difin.
Michalski, G. (2013). Płynność finansowa w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Ustal na podstawie sprawozdania finansowego, którą strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto 
stosuje przedsiębiorstwo.
Wymień modele zarządzania zapasami.
Zdefiniuj pojęcie płynności w przedsiębiorstwie.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


