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Nazwa przedmiotu Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KET

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.FZ.3688

Pkt.ECTS

2

Limit osób

20

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Elżbieta Adamowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

30

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2,

Semestr:

1,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

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.
WE
Metody dydaktyczne

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

Wymagania formalne

Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw analizy finansowej
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Studenci na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć oraz na podstawie sprawozdań finansowych
wybranego przedsiębiorstwa, dokonują oceny kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa w
formie projektu przygotowanego w grupach oraz prezentacji projektu. Podstawę uzyskania oceny
stanowić będzie merytoryczna ocena kompletności prezentowanego projektu.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wykształcenie
umiejętności krytycznej oceny wskaźników finansowych w kontekście oceny wpływu uwarunkowań rynkowych na
funkcjonowanie i decyzje finansowe przedsiębiorstwa.
Efekty uczenia się
Wiedza

E2_W04

zna różne rodzaje więzi gospodarczych i społecznych oraz występujące między nimi
prawidłowości, ma pogłębioną wiedzę w zakresie więzi gospodarczych i finansowych
łączących przedsiębiorstwa

E2_W08

ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwach, zna metody
badania prawidłowości rządzących tymi zmianami, uwzględniając wpływ na nie
interesariuszy zewnętrznych oraz uwarunkowań zewnętrznych

MSG2_W04 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach i elementach struktur występujących w
podmiotach gospodarczych, rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian
decyzji finansowych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw
MSG2_W09 dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą wybranych obszarów funkcjonowania
współczesnego przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, rozumie
uwarunkowania, zasady i konsekwencje decyzji podejmowanych w jego strukturach
mające na celu rozwój oraz zależności zachodzące między przedsiębiorstwami
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty
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E2_W04

X

X

E2_W08

X

X

MSG2_W04

X

X

MSG2_W09

X

X

Umiejętności

E2_U06

posiada umiejętność wykorzystania w praktyce różnych form i zakresu zdobytej wiedzy z
zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, uzupełniając ją o samodzielną krytyczną
analizę skuteczności i przydatności w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

MSG2_U04

jpotrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych
problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E2_U06

X

X

MSG2_U04

X

X

Kompetencje

E2_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty rozwiązań
związane z wykonywaniem zawodu

MSG2_K04

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, dostosowuje się do nowych
sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego myślenia, ocenia ryzyko i
zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E2_K05

X

X

MSG2_K04

X

X

Treści programowe
Temat I ISTOTA OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Przesłanki i wymogi oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
1.2. Kierunki wykorzystania informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa
1.3. Źródła wykorzystywane do oceny przedsiębiorstw
1.4. Klasyfikacja metod wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Temat II SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH WSTĘPNA OCENA
2.1. Zebranie, weryfikacja i przygotowanie sprawozdań finansowych
2.2. Wstępna ocena bilansu
2.3. Wstępna ocena rachunku zysków i strat
Temat III WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ DO OCENY PRZEDSIĘBIORSTW
3.1. Ograniczenia analizy wskaźnikowej
3.2. Wskaźniki rentowności
3.3. Wskaźniki płynności finansowej
3.4. Wskaźniki wspomagania finansowego
3.5. Wskaźniki sprawności działania
3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego
Temat IV ANALIZA FINANSOWA W OCENIE ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
4.1. Symptomy zagrożenia działalności przedsiębiorstw
4.2. Metody wielokryterialne i ich praktyczna przydatność w ocenie zagrożenia działalności przedsiębiorstw
4.3. Wykorzystanie wybranych modeli do oceny zagrożenia działalności przedsiębiorstw
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
- materiały przygotowane przez wykładowcę
oraz:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom I i II. Praca zbiorowa pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego.
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Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004;
L. Bednarski: Analiza finansowa przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2000;
T. Waśniewski, W. Skoczylas: Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
2011.
Kontakt

elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl,
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