SYLABUS rok akademicki 2022/23
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Nazwa przedmiotu Źródła finansowania przedsiębiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.3298

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BM;

dr Magdalena Markiewicz, mgr Przemysław Wysiński, dr Elżbieta Adamowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

16

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 NS1,

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

20

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

55

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Przedmiot "Finanse"

Wymagania wstępne

Brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Egzamin pisemny (90%), aktywność na zajęciach (10%).
Ocena zgodna z Regulaminem Studiów UG.
Cele przedmiotu

w zakresie wiedzy: MSG1_W03, MSG1_W06, MSG1_W09
w zakresie umiejętności: MSG1_U03, MSG1_U06, MSG1_U09
w zakresie kompetencji społecznych: MSG1_K02, MSG1_K03
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W03 Student posiada wiedzę z zakresu różnych form finansowania działalności gospodarczej.
MSG1_W06 Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego
rynku finansowego.
MSG1_W09 Student zna podstawową wiedzę z zakresu reguł i norm obowiązujących na rynku
finansowym.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W03

X

X

MSG1_W06

X

X

MSG1_W09

X

X

Umiejętności

MSG1_U03

Student potrafi interpretować podstawowe procesy zachodzące w dziedzinie finansowania
przedsiębiorstw oraz potrafi wykorzystywać źródła finansowania w celu prawidłowej
realizacji procesu biznesowego.

MSG1_U06

Student umie wykorzystać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań w zakresie
funkcjonowania działalności gospodarczej.

MSG1_U09

Potrafi zidentyfikować ryzyko związane z finansowaniem działalności gospodarczej,
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wybrać i zastosować odpowiednią formę finansowania transakcji, analizować i oceniać
przebieg transakcji.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U03

X

X

MSG1_U06

X

MSG1_U09
Kompetencje

X
MSG1_K02

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności przed
współpracownikami.

MSG1_K03

W sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić
odpowiedzialność za podejmowane działania.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K02

X

MSG1_K03

X
Treści programowe

1. Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej. Istota finansowania przedsiębiorstwa, pojęcie kapitału, jego
formy i źródła pozyskiwania. Wykorzystanie wartości pieniądza w czasie. Rodzaje ryzyka w podejmowaniu decyzji finansowych
w przedsiębiorstwie.
2. Kapitał własny w finansowaniu przedsiębiorstwa, funkcje kapitału własnego, wewnętrzne i zewnętrzne źródła jego
pozyskiwania. Alternatywne formy kapitału własnego, m.in. venture capital, kapitał aniołów biznesu.
3. Kapitał obcy jako formy finansowania działalności gospodarczej. Główne determinanty ustalania struktury transakcji
kredytowej (forma prawna podmiotu i branża, standing finansowy, cele, okres finansowania, harmonogram, historia
współpracy).
4. Ryzyko transakcji kredytowej i jego zabezpieczenie (ryzyko źródeł finansowania, ryzyko polityczno-systemowe, ryzyko
spadku popytu, działania konkurentów, wzrostu kosztów, finansowe). Zabezpieczenia transakcji kredytowych (rodzaj, wartość,
zbywalność). Klauzule ochronne i finansowe. Praktyczne aspekty finansowania przedsiębiorstw.
5. Pozabankowe formy kapitału obcego i kapitał hybrydowy, kredyty zagraniczne.
6. Finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec partnerów handlowych. Zarządzanie zobowiązaniami, koszty
kredytów handlowych, windykacja należności przez przedsiębiorstwa.
7. Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa, pojęcie ryzyka operacyjnego i dźwigni operacyjnej. Pojęcie
ryzyka finansowego i dźwigni finansowej. Konsekwencje wysokiej dźwigni dla przedsiębiorstwa. Wpływ struktury kapitału na
wartość przedsiębiorstwa, teorie dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, złote reguły finansowania.
8. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako główny cel finansowy przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym.
Pojęcie i cele wyceny przedsiębiorstwa, metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Czynniki kreujące wartość rynkową
przedsiębiorstwa, instrumenty zarządzania przez wartość.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć:
1. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd. UG, Gdańsk 2008
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2. J. Dresler, J. Czekaj, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN Warszawa 2005,
3. J. Bednarz, E. Gostomski, Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdańsk
2008
4. Finanse międzynarodowe, red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015.
A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta:
Literatura polecana przez prowadzącego
B. Literatura uzupełniająca
M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego (wyd. II poprawione i rozszerzone),
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Kontakt

magdalena.markiewicz@ug.edu.pl, przemyslaw.wysinski@ug.edu.pl,
elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl,
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