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Nazwa przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

KET

Nazwa kierunku

Kod ECTS

14.3.E.FZ.530

Pkt.ECTS

0

Limit osób

12

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Elżbieta Adamowicz, dr MBA UG
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

12

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

SP.MBA,

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.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Praca w laboratorium komputerowym, Dyskusja na
zajęciach konwersatoryjnych,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL

Wymagania wstępne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Kryteria oceny
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności pozyskiwania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw, tworzenia
optymalnego montażu finansowego oraz nabycie umiejętności wykorzystania dostępnych metod i narzędzi w praktycznej
ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
Efekty uczenia się
Wiedza

Student zna praktyczne zasady wyboru projektu inwestycyjnego oraz metody i wskaźniki
wykorzystywane do oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Potrafi
dokonać projekcji finansowej oraz ocenić efektywność finansową i ryzyko przedsięwzięć
inwestycyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach.

Umiejętności

Student potrafi zastosować metody oceny projektów inwestycyjnych w praktyce,
sprawnie oblicza wskaźniki finansowe z wykorzystywaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
Potrafi analizować, stawiać pytania, dokonywać syntezy, wyciągać wnioski, prawidłowo
interpretuje wydarzenia gospodarcze, potrafi podejmować decyzje gospodarcze,
efektywnie wykorzystuje metody badawcze.

Kompetencje

Student jest kreatywny i komunikatywny. Zna proces decyzyjny, potrafi opracować
warianty bieżących oraz przyszłych działań gospodarczych dających bezpośrednie i
pośrednie rezultaty finansowe wybierając wariant optymalny. Samodzielnie potrafi
przygotować projekcję finansową oraz przeprowadzić ocenę projektów
inwestycyjnych przedsiębiorstw. Posiada umiejętności wnioskowania na podstawie
przeprowadzonych analiz.
Treści programowe

Temat I Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
1.1. Cele działalności przedsiębiorstw
1.2. Kierunki inwestowania w przedsiębiorstwie
1.3. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
1.4. Kryteria wyboru projektów inwestycyjnych
Temat II Finansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
2.1. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
2.2.Wady i zalety kapitału własnego i obcego.
2.3. Koszt kapitału, średnioważony koszt kapitału.
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2.4. Międzynarodowe instytucje finansowe oraz fundusze unijne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
Temat III Projekcja przepływów pieniężnych w projektach inwestycyjnych
3.1. Procedura planowania inwestycji
3.2. Określenie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów
3.3. Szacowanie efektów przedsięwzięć inwestycyjnych
3.4. Ustalenie okresu obliczeniowego inwestycji
Temat IV Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
4.1. Wartość pieniądza w czasie
4.2. Stopa procentowa i stopa dyskontowa
4.3. Metody statyczne wykorzystywane do oceny efektywności projektów gospodarczych
4.4. Metody dynamiczne wykorzystywane do oceny efektywności projektów gospodarczych
Temat V Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
5.1. Identyfikacja i kierunki niwelowania ryzyka
5.2. Ilościowe metody oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
5.3. Jakościowe metody oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
5.4. Zasady oceny ryzyka w projektach finansowanych ze środków UE
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004; L.Czechowski,
K.Dziworska, T.Gostowska-Drzewicka, A.Gorczyńska, E.Ostrowska: Projekty inwestycyjne - finansowanie, metody i procedury
oceny. ODDK, Gdańsk 1999; E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Wyd. UG, Gdańsk 1999; E.F.Brigham, L.C.Gapenski:
Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000; K.Dziworska: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo UG, Gdańsk
2000.
Kontakt

elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl, mba@ug.edu.pl,
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