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Nazwa przedmiotu Źródła finansowania biznesu

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KMikr

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SZ.3437

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

B2EBI;

prof. UG dr hab. Leszek Czerwonka
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

8

Ćwiczenia

8

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 NS1, ,

Semestr:

5,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstępne

brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wyników prac cząstkowych, napisanych przez studentów
w trakcie trwania semestru. Uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń upoważnia studenta do
przystąpienia do pisemnego egzaminu.
W celu zaliczenia przedmiotu (zarówno ćwiczeń, jak i egzaminu) należy uzyskać 51% punktów.
Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązują progi:
- dst - 51%;
- dst+ - 61%;
- db - 71%;
- db+ - 81%;
- bdb - 91%.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat źródeł finansowania biznesu i kryteriów ich wyboru (w tym:
obliczania kosztu).
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W08

Student wie, jak zastosowane źródła finansowania wpływają na strukturę kapitału
przedsiębiorstwa, student rozumie jakie są przyczyny, przebieg, skala, konsekwencje,
wpływ interesariuszy zewnętrznych na decyzje podejmowane w tym obszarze.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W08

X

X

Umiejętności

E1_U06

Student wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania do
rozstrzygania dylematów gospodarczych i społecznych związanych ze źródłami
finansowania, które mogą pojawić się w pracy zawodowej.

E1_U07

Student porządkuje i klasyfikuje źródła finansowania pod względem ich kosztu oraz
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analizuje i dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań problemów gospodarczych
związanych ze źródłami finansowania, jak również dobiera metody i instrumenty
pozwalające racjonalnie je rozstrzygać.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U06

X

X

E1_U07

X

X

Kompetencje

E1_K02

Student znając historię rozwoju teorii struktury kapitału ma świadomość poziomu swojej
wiedzy w obszarze ekonomii, rozumie potrzebę pogłębiania oraz aktualizowania tej
wiedzy przez całe życie.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K02

X

X
Treści programowe

1. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie.
1.1 Kapitały własne.
1.1.1. Finansowanie własne wewnętrzne.
1.1.2. Finansowanie własne zewnętrzne.
1.2 Finansowanie obce.
1.2.1. Kredyt.
1.2.2. Leasing.
1.2.3. Papiery dłużne.
1.2.4. Faktoring.
1.2.5. Inne formy finansowania obcego.
2. Specyfika źródeł finansowania w zależności od kategorii przedsiębiorstwa.
3. Kryteria wyboru źródeł finansowania.
4. Koszt kapitału.
5. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie.
6. Dźwignia finansowa, operacyjna i łączna.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
1. Czerwonka L., Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, Warszawa 2018.
2. Bednarz J., Gostomski E., Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2018.
3. Bień W., Zarządzanie finansami, Difin, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.
2. Brigham E., Houston J., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Kontakt

leszek.czerwonka@ug.edu.pl,
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