
 

 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Handel i Usługi 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 6 

 
Nazwa przedmiotu Techniki w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 18 

• wykłady Studia stacjonarne –  10 
Studia niestacjonarne – 8 

• inne formy Studia stacjonarne – 20;  
Studia niestacjonarne – 10  

 
Cele kształcenia: - nabycie praktycznych umiejętności o metodach przygotowywania 

decyzji finansowych.  
 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 
Student zna zasady zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa i źródła finansowania działalności 
przedsiębiorstwa.  

K_W08 
K_W11 

P6S_WG 
P6S_WK 

EK_W02 
Posiada wiedzę na temat zależności między strukturą 
kapitału a kosztem finansowania. K_W15 P6S_WK 

EK_U03 
Student potrafi obliczyć koszt pozyskania kapitału 
przez przedsiębiorstwo z różnych źródeł.  K_U08 P6S_UW 

EK_U04 
Potrafi podejmować skuteczne decyzje dotyczące 
zarządzania finansami. 

K_U07 
K_U15 

P6S_UW 
P6S_UU 

EK_K05 
Student potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy. K_K08 P6S_KO 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/ Ćwiczenia  



T_01 Przedmiot finansów przedsiębiorstwa, cele krótko- i długookresowe 
działalności gospodarczej.  

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_02 Systematyka źródeł kapitału, postulowane relacje między kapitałem 
własnym i obcym.  

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_03 Bieżące zarządzanie finansami: gospodarowanie kapitałem 
obrotowym. 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_04 
Instrumenty finansowania długoterminowego, podstawy 
inwestowania w akcje i obligacje, koszt kapitału własnego i obcego. 
 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_05 
Inwestycje rzeczowe, podstawy budżetu inwestycji i metody oceny 
projektów inwestycyjnych.   
 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_06 
Kształtowanie struktury kapitału, analiza EBIT-EPS, koncepcja 
dźwigni finansowej, dźwignia łączna. 
 

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_07 Podstawy analizy fundamentalnej, analiza wskaźnikowa, 
newralgiczne obszary analizy finansowej.   

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_08 Polityka fiskalna a finanse przedsiębiorstwa.  

EK_W01 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_08 

Wykład informacyjny T_01 – T_08 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_01 – T_08 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_08 



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”)  

Inne (jakie?) - …  

…  
 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 
Student nie zna 
zasad zarządzania 
finansami.  

Student zna 
dostatecznie zasady 
zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa, nie 
zawsze określa źródła 
finansowania 
działalności 
przedsiębiorstwa.  

Student zna 
zasady 
zarządzania 
finansami 
przedsiębiorstwa i 
źródła 
finansowania 
działalności 
przedsiębiorstwa.  

Student doskonale 
zna zasady 
zarządzania 
finansami 
przedsiębiorstwa i 
zawsze prawidłowo 
określa źródła 
finansowania 
działalności 
przedsiębiorstwa.  

EK_W02 

Student nie posiada 
wiedzy na temat 
zależności między 
strukturą kapitału a 
kosztem 
finansowania. 

Student posiada 
ograniczoną wiedzę na 
temat zależności 
między strukturą 
kapitału a kosztem 
finansowania. 

Student posiada 
wiedzę na temat 
zależności między 
strukturą kapitału a 
kosztem 
finansowania. 

Student posiada 
rozległą wiedzę na 
temat zależności 
między strukturą 
kapitału a kosztem 
finansowania. 

EK_U03 

Student nie potrafi 
obliczyć kosztu 
pozyskania kapitału 
przez 
przedsiębiorstwo z 
różnych źródeł.  

Student nie w pełni 
samodzielnie potrafi 
obliczyć koszt 
pozyskania kapitału 
przez przedsiębiorstwo 
z różnych źródeł.  

Student potrafi 
obliczyć koszt 
pozyskania 
kapitału przez 
przedsiębiorstwo z 
różnych źródeł.  

Student potrafi 
bardzo dobrze 
obliczyć koszt 
pozyskania kapitału 
przez 
przedsiębiorstwo z 
różnych źródeł.  

EK_U04 

Student nie potrafi 
podejmować 
skutecznych decyzji 
dotyczących 
zarządzania 
finansami. 

Student potrafi w 
ograniczonym stopniu 
podejmować 
skuteczne decyzje 
dotyczące zarządzania 
finansami. 

Student potrafi 
podejmować 
skuteczne decyzje 
dotyczące 
zarządzania 
finansami. 

Student potrafi w 
pełni samodzielnie, 
wykazując się 
inicjatywą 
podejmować 
skuteczne decyzje 
dotyczące 
zarządzania 
finansami. 

EK_K05 

Student nie potrafi 
myśleć i działać w 
sposób 
przedsiębiorczy. 

Student nie zawsze 
potrafi myśleć i działać 
w sposób 
przedsiębiorczy. 

Student potrafi 
myśleć i działać w 
sposób 
przedsiębiorczy. 

Student potrafi 
zawsze myśleć i 
działać w sposób 
przedsiębiorczy. 

 



Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 
Egzamin pisemny      
Egzamin ustny      
Zaliczenie pisemne      
Zaliczenie ustne X X X X X 
Kolokwium pisemne X X X X X 
Kolokwium ustne      
Test      
Projekt      
Praca pisemna      
Raport      
Prezentacja multimedialna      
Praca podczas ćwiczeń  X X X X X 
Inne (jakie?) -        

 
 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem - - 

Razem 1+2+3 30 18 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32 

Razem 4+5 20 32 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
Literatura podstawowa - Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem, Wyd. 2., CH. Beck, 

Warszawa 2007. 
- W. Szczęsny, Finanse; Zarys wykładu, Wyd. 2. zaktualizowane, 

Difin, Warszawa 2010. 
- H.J. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych; Maksymalizacja 

wartości przedsiębiorstwa, K.E. Liber, Warszawa 2000. 
- J.G. Siegiel, J.K. Shim, S.W. Hartman, Przewodnik po finansach, 

PWN, Warszawa 1995. 
- M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w 

przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005. 
Literatura uzupełniająca - Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2012.  
- Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa 2014. 



- Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 
Warszawa 2013. 

- Szczepański M., Bartkiewicz P. (red.), Podstawy zarządzania 
finansami przedsiębiorstw, Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 
2016. 

 
 


