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Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KEiFPT

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.2498

Pkt.ECTS

5

Nazwa specjalności

TP;

prof. UG dr hab. Andrzej Letkiewicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

10

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 NS1,

23

Semestr:

6,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

103

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

126

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Projekty indywidualne, Praca w laboratorium
komputerowym,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Nauka o przedsiębiorstwie

Wymagania wstepne

Student powinien znać i rozumieć:

rolę przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym społeczeństwa,
klasyfikację przedsiębiorstw,
zasady gospodarowania,
formy i systemy zatrudniania.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Warunki zaliczenia egzaminu - ocena uzależniona jest od procentowego udziału poprawnych
odpowiedzi w trakcie egzaminu ustnego lub pracy pisemnej według następującej skali:
0%-55% - ndst, 56% - 69% - dst, 70% - 85% - db, 86% - 100% - bdb.
Projekt powinien dotyczyć projekcji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Warunki prezentacji: plik
arkusza kalkulacyjnego wraz z opisem na nośniku danych. Oceniana jest poprawność metodologiczna i
merytoryczna oraz prawidłowość przyjętych założeń.

Cele przedmiotu
Umiejętność identyfikowania, definiowania i interpretacji narzędzi gospodarowania finansami przedsiębiorstw.
Znajomość metod i narzędzi kształtowania procesów finansowych w przedsiębiorstwach.
Umiejętność zbudowania, przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, modelu finansowego gospodarującego przedsiębiorstwa poprzez
przyjmowanie założeń przewiduje przyszłą sytuację finansową podmiotu i wyciąga wnioski oceniając racjonalność planowanych
działań.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W01

Student ma wiedzę o miejscu finansów przedsiębiorstw w ekonomii, zna i rozumie
podstawową terminologię

E1_W02

Student ma podstawową wiedzę o procesach finansowania przedsiębiorstw

E1_W03

Student ma wiedzę o relacjach między zdarzeniami gospodarczymi i ich konsekwencjach
finansowych dla przedsiębiorstw

E1_W04

Student zna stworzone przez dyscyplinę finanse przedsiębiorstw rodzaje więzi i
stosunków ekonomiczno-społecznych i rządzące nimi prawidłowości

E1_W06

Student zna właściwe dla finansów przedsiębiorstw metody i narzędzia pozyskiwania
danych pozwalające opisać zjawisko finansowania działalności przedsiębiorstw
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Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W01

X

X

X

E1_W02

X

X

X

E1_W03

X

X

X

E1_W04

X

X

X

E1_W06
Umiejętności

X
E1_U01

Student potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska oraz procesy
finansowania działalności przedsiębiorstw

E1_U02

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania
zjawisk z zakresu finansów przedsiębiorstw

E1_U03

Student potrafi właściwie analizować symptomy, przyczyny i przebieg procesów
finansowania

E1_U04

Student potrafi prognozować procesy i stan finansowy przedsiębiorstw z wykorzystaniem
standardowych metod

E1_U06

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w działalności gospodarczej do rozstrzygania
dylematów związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pieniężnych w
przedsiębiorstwie

E1_U07

Student potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów
finansowych przedsiębiorstw

E1_U09

Student posiada umiejętność przygotowania typowych opracowań finansowych
dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, zasad gromadzenia danych, ich opisu i interpretacji

E1_U10

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, zasad gromadzenia
danych, ich opisu i interpretacji
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

X

E1_U02

X

X

E1_U03

X

X

E1_U04

X

X

X

E1_U06

X

X

X

E1_U07

X

X

X

E1_U09

X

X

E1_U10

X

X

Kompetencje

E1_K01

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

E1_K06

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, jest otwarty na nowe
pomysły i techniki, ma skłonność do nauki i interakcji z innymi uczestnikami procesu
uczenia się

E1_K07

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i umiejętnie komunikuje się z
otoczeniem
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E1_K08

Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z etyką biznesu
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

X

E1_K06

X

X

E1_K07

X

X

E1_K08

X

X
Treści programowe

Temat 1: Podstawy finansów przedsiębiorstw
Istota finansów przedsiębiorstw, funkcje finansów przedsiębiorstw, pojęcie pieniądza, formy pieniądza, rynki finansowe, istota
aktywów jako źródła tworzenia nowej wartości, istota pasywów jako systematyki źródeł finansowania działalności,
sprawozdania finansowe jako podstawa oceny działalności gospodarczej
Temat 2:Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Systematyka źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, problematyka wyboru źródeł finansowania, koszt
uzyskania przychodów, koszt użycia kapitałów własnych, koszt użycia kapitałów obcych, zasada dźwigni finansowej,
operacyjnej, całkowitej, efekt tarczy podatkowej, średnio ważony koszt kapitału (WACC)
Temat 3:Finansowanie działalności w warunkach osiąganego wyniku finansowego przedsiębiorstw
Istota wyniku finansowego, formy wyniku finansowego, elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa, pojęcie
rentowności i deficytowości, finansowanie w warunkach rentowności, finansowanie w warunkach deficytowości,
przedsiębiorstwa non profit,
Temat 4:Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie
Istota przepływów finansowych, metoda pośrednia, metoda bezpośrednia
Temat 5:Krótkookresowe finansowanie działalności przedsiębiorstw
Kształtowanie struktur majątku obrotowego, płynność finansowa, płynność a wypłacalność, kształtowanie zapasów,
kształtowanie środków pieniężnych, obrót papierami wartościowymi, kształtowanie należności, zasady finansowania aktywów
obrotowych
Temat 6: Dźwignie i tarcza podatkowa w finansach przedsiębiorstw
Pojęcie dźwigni, rodzaje dźwigni, ograniczenia stosowania metodologii dźwigni, tarcza podatkowa, koszt kapitału z efektem
tarczy podatkowej
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
T. T. Kaczmarek: Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Wolters Kulwer, Warszawa 2014
E. F. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. PWE. Warszawa 2005
A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2016
Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw (w:) Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie
podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Praca zb. pod red.
K. Szałuckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
Kontakt

ekoalt@ug.gda.pl,
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