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Nazwa przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KET

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.2156

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

PGiSP;

dr Elżbieta Adamowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

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

38

Semestr:

6,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

38

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

76

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Praca w laboratorium komputerowym, Ćwiczenia z
wykorzystaniem metod aktywizujących, Studia przypadków, Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Sprawozdawczość. Analiza ekonomiczna.

Wymagania wstępne

Znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Zaliczenie ćwiczeń:
Test zaliczeniowy +70%
Obecności +10%
Aktywność +20%
Brak przygotowania do zajęć - 10%
Egzamin pisemny:
Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny:
bardzo dobrej - 100% - 91%,
dobrej plus - 90% - 81%,
dobrej - 80% - 71%,
dostatecznej plus - 70% - 61%,
dostatecznej - 60% - 51%,
niedostatecznej - 50% i mniej.
Cele przedmiotu

Student zna zagadnienia z zakresu zarządzania finansami zarówno od strony teoretycznej i metodologii przedsiębiorstw, jak i
od strony praktycznej. Potrafi zidentyfikować źródła finansowania przedsiębiorstw. Przyswoił umiejętności wykorzystania
narzędzi analitycznych posługując się arkuszem kalkulacyjnym Excel w podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
Potrafi analizować, stawiać pytania, dokonywać syntezy, wyciągać wnioski, potrafi stawiać krytyczną ocenę co do sytuacji
finansowej, prawidłowo interpretuje dane statystyczne i wydarzenia gospodarcze, potrafi podejmować decyzje gospodarcze,
efektywnie wykorzystuje metody badawcze. Student wie na czym polega samokształcenie. Posiada zdolność do aktywnej
postawy, przedsiębiorczości, samodzielności, krytycyzmu, niezależności myślenia oraz innych postaw wynikających ze specyfiki
specjalności studiowanej przez studenta.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W06

zna w zaawansowanym stopniu wybrane metody i narzędzia, pozwalające opisywać
przedsiębiorstwa, a także zachodzące w nich procesy

E1_W07

ma wiedzę o podstawowych zasadach ekonomicznych i finansowych funkcjonowania oraz
zarządzania przedsiębiorstwami

E1_W08

ma wiedzę o procesach zmian elementów wpływających na funkcjonowanie
przedsiębiorstw, wie jakie są ich przyczyny, przebieg, skala, konsekwencje i jaki jest na
nie wpływ interesariuszy zewnętrznych

E1_W11

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
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wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W06

X

X

X

E1_W07

X

X

X

E1_W08

X

X

X

X

X

E1_W11
Umiejętności

E1_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne oraz stosować wiedzę
z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu do oceny ich wpływu na sytuację
finansową i funkcjonowanie przedsiębiorstw

E1_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz analizować te
zjawiska za pomocą metod stworzonych w ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu

E1_U03

potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów , zjawisk gospodarczych i
społecznych wpływających na zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz trafnie
analizować te zjawiska za pomocą adekwatnych metod oraz narzędzi ekonomicznych i
społecznych

E1_U06

wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania do
rozstrzygania dylematów pojawiających się w procesach funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstw

E1_U07

potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów
gospodarczych i społecznych oraz dobierać metody i instrumenty pozwalające racjonalnie
je rozstrzygać
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty
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X

X
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X
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Kompetencje

E1_K01

uznaje znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie identyfikacji i rozwiązywania
problemów finansowych występujących w przedsiębiorstwie oraz zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

E1_K02

ma świadomość poziomu swojej wiedzy w obszarze ekonomii, rozumie potrzebę
pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

E1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do nowych
sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego myślenia, umie identyfikować
zagrożenia upadłości przedsiębiorstw oraz ocenić ryzyko ich wystąpienia

E1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty
rozwiązań, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje
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Efekty
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Treści programowe
Temat I WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstwa
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne dostępu do kapitału
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jako warunek dostępu do kapitałów

Temat II PŁASZCZYZNY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Ocena wstępna sprawozdań finansowych
2.2. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2.3. Uproszczone metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Temat III ZARZĄDZANIE WYNIKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Formy wyniku finansowego w przedsiębiorstwie
3.2. Czynniki kształtujące wynik finansowy
3.3. Zarządzanie rentownością przedsiębiorstwa.
Temat IV ZARZĄDZANIE AKTYWAMI OBROTOWYMI
4.1. Kształtowanie płynność finansowej przedsiębiorstwa
4.2. Płaszczyzny zarządzania należnościami
4.3. Zarządzanie inwestycjami krótkoterminowymi
Temat V ZARZĄDZANIE KAPITAŁAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ocena porównawcza kosztów użycia kapitałów
Średnioważony koszt kapitału
Efekt tarczy podatkowej
Dźwignia operacyjna, finansowa, całkowita,

Temat VI ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI RZECZOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Zarządzanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie
Uwarunkowania i kierunki inwestowania w przedsiębiorstwie
Wartość pieniądza w czasie
Metody oceny projektów inwestycyjnych

Temat VII KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
7.1. Pojęcie wartości przedsiębiorstwa
7.2. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa
7.3. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
J. Jaworski, Teoria i praktyka zarzadzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.
L. Czerwonka, Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
E. Adamowicz, Rola analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw transportowych, W: Rozwój i
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funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UG ETiL Nr 63, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 2017.
E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2008.
Kontakt

elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Elżbieta Adamowicz

4/4

