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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SMALL BUSINESS FINANCING, PG_00037900

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 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 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

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 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
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

45 8.0 47.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze sposobami finansowanie działalności małej firmy ze 
szczególnym uwzględnieniem kontekstu globalizacji.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student przygotowuje 
anglojęzyczny  raport pokazujący 
wpływ działalności hedgingowej 
na wynik finansowy malej firmy.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Student wymienia sposoby 
finansowania firm z sektora MSP 
wraz  ich charakterystyką

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Wykłady: Wprowadzenie do finansowania małej firmy, Ryzyko kursowe w małej firmie, Transakcje 
zabezpieczające z wykorzystanie platformy FX, Wartość pieniądza w czasie, Budżetowanie kapitałowe, 
Cash flow, Prognozowanie dla potrzeb finansowania działalności małej firmy, Kredyty bankowe i leasing, 
Faktoring i forfeiting, Franchising, Venture capital, Anioły biznesu, elementy rynku kapitałowego dla małych i 
średnich firm, Instytucje i formy wsparcia małych firm.

 

Ćwiczenia: Sekwencja finansowania małej firmy, Zarządzanie pozycją na platformie FX, Tworzenie i 
prowadzenie rachunku FX,  Ćwiczenia na obliczanie zmian wartości pieniądza w czasie, Budżetowanie 
kapitałowe w praktyce, Praktyczne użycie różnych form finansowania MSP.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 60.0% 60.0%
Prezentacja multimedialna 60.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Adelman P.J.: Entrepreneurial Finance: Finance for Small Business, 
Prentice Hall 2003 Burton E.J., Bragg S.M.: Accounting and Finance for 
Your Small Business, John Wiley&Sons, Inc. 2001 Leeds R. S.: 
Financing Small Enterprises in Developing Nations: Learning from 
Experience, Transnational Publishers, Inc. 2003 Lister K., Harnish T.: 
Finding Money: the Small Business Guide to Financing, John 
Wiley&Sons, Inc. 1995 Timmons J., Spinelli S., Zacharakis A.: How to 
Raise Capital : Techniques and Strategies for Financing and Valuing 
Your Small Business, McGraw-Hill 2004

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagan
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jesteś właścicielem/menedżerem małej firmy, będącej eksporterem. Masz okazję podpisać kontrakt 
wartości 200 000 EUR. Przy obecnym kursie 4,2 rentowność kontraktu wynosi 25%. O ile wzrośnie zysk 
Twojej firmy, zakładając że koszty stałe pokryte są z innych działań Twojej firmy? Jaki kurs pozwoli na 
osiągnięcie progu rentowności dla Twojego kontraktu?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


