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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ , PG_00053150

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

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 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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy o identyfikowaniu i kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nabycie 
umiejętności wykorzystania różnych metod kształtowania płynności, w tym wewnętrznej I zewnętrznej 
rezerwy płynności w kontekście rynkowej i wewnętrznej wartości płynności;

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

 

[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

 

[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

 

Treści przedmiotu Płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa. Ryzyko płynności w przedsiębiorstwie; optymalny poziom 
płynności; determinanty decyzji finansowych w zakresie kształtowania płynności przedsiębiorstwa; Metody 
zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw w Polsce w warunkach zatorów płatniczych; Rezerwa 
płynności wewnętrzna i zewnętrzna; Kredyt kupiecki w procesie kształtowania płynności; Faktoring w 
kształtowaniu płynności przedsiębiorstwa;

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 1 60.0% 50.0%
Kolokwium 2 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Michalski G., ( 2013 ), Płynność finansowa w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, Warszawa; PWN;

 

Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce,  Grzywacz J. ( red. ), 
( 2014 ), Warszawa, SGH;

Rzeczycka A., ( 2016 ), Płynność w działalności przedsiębiorstw. 
Zarządzanie i ryzyko, Gdańsk, Politechnika Gdańska;

Uzupełniająca lista lektur Golawska – Witkowska G., Rzeczycka A., ( 2013 ), Faktoring jako 
narzędzie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa, Gdańsk, 
Politechnika Gdańska;

 

Jaworski J.,( 2010 ), Teoria i praktyka zarządzania finansami 
przedsiębiorstw, Warszawa, CeDeWu;.

 Motylska A., 0.Kuźma, ( 2013 ), Decyzje finansowe w 
przedsiębiorstwie, , Warszawa, Difin;

 Rytko P., ( 2009 ),Zarządzanie kredytem handlowym, Warszawa, Difin; 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyznacz symptomy sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie.

 

Wymień metody zarządzania płynnością finansowa przedsiębiorstwa.

Wartość rynkowa i wewnętrzna płynności a optimum.

Znaczenie wewnętrznej i zewnętrznej rezerwy płynności w procesie kształtowania płynności 
przedsiębiorstwa

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


