
 

Kod przedmiotu B2.4 
Nazwa 

przedmiotu 
Finansowanie działalności gospodarczej 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B2. Administracja w biznesie 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 2. Administracja w biznesie 

Semestr 5 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 34 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 41 

Razem 4+5 35 41 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 
ma podstawową wiedzę z zakresu różnych form 

finansowania działalności gospodarczej 
K_W01 

K_W03 

K_W07 

K_W02 dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania 

krajowego i międzynarodowego rynku 
K_W01 

K_W02 



finansowego K_W03 

K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania 

finansami w przedsiębiorstwie 
K_W01 

K_W03 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U04 

umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa w 

praktyce, w tym do przygotowania projektu 

finansowania nowego i istniejącego 

przedsięwzięcia, z określeniem skutków 

prawnych, ekonomicznych i społecznych 

K_U06 

K_U11 

K_U05 
potrafi interpretować podstawowe procesy 

zachodzące w dziedzinie finansowania 

przedsiębiorstw 

K_U01 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 
potrafi analizować i interpretować relacje  i  

ryzyko występujące między przedsiębiorstwami 

a instytucjami finansowymi 

K_U01 

K_K07 
prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu oraz stale 

aktualizować swoją wiedzę i umiejętności 

K_K02 

K_K07 

K_K08 
potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy, w tym poprzez proponowanie 

nowych rozwiązań finansowych 

K_K08    

K_K09 

Cele kształcenia 

 Opanowanie wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania firm na każdym etapie ich 

działalności 

 Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z wyborem sposobu finansowania firm i ich 

zadań, kalkulacją kosztów finansowania, stosowaniem procedur pozyskania różnych 

rodzajów finansowania 

 Umiejętność wyboru optymalnego rozwiązania finansowania firmy z różnych punktów 

widzenia, z uwzględnieniem skutków praktycznych 

Treści kształcenia 

WYKŁADY: 

1. Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej 

2. Kapitały własne w finansowaniu przedsiębiorstwa 

3. Kapitał obcy i kapitał hybrydowy jako formy finansowania działalności 

gospodarczej 

4. Finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec partnerów 

handlowych 

5. Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa 

6. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 

ĆWICZENIA: 

1. Kredyt i jego skutki. Dyskusja i rozwiązywanie zadań na temat wad i zalet prawnych, 

ekonomicznych i społecznych korzystania z kredytu. 



2. Leasing i jego skutki. Dyskusja i rozwiązywanie zadań na temat wad i zalet prawnych, 

ekonomicznych i społecznych korzystania z leasingu. 

3. Faktoring i jego skutki. Dyskusja i rozwiązywanie zadań na temat wad i zalet prawnych, 

ekonomicznych i społecznych korzystania z faktoring. 

4. Franczyza i jej skutki. Dyskusja i rozwiązywanie zadań na temat wad i zalet prawnych, 

ekonomicznych i społecznych korzystania z franczyzy 

5. Przygotowanie projektu finansowania jednostki gospodarczej o określonych cechach 

6. Zaliczenie. 

Zalecana literatura  

1. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd. UG, Gdańsk 2008  

2. 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. Duliniec A. - Finansowanie przedsiębiorstwa - PWE, Warszawa. - 2007 

5. Pruchnicka-Grabias I, Szelągowska A. (red.), Bera A. (aut.), - Finansowanie działalności 

gospodarczej w Polsce - Wyd. CeDeWu, Warszawa. - 2006 

6. Szczęsny W. (red.) - Finanse firmy: jak zarządzać kapitałem - Wyd. C.H.Beck, Warszawa. - 

2007 

7. Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.), Bera A. (aut.) - Finansowanie działalności 

gospodarczej w Polsce - CeDeWu, Warszawa. - 2006 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny X 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy  



SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) – ………………..  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


