
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i finanse w firmie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 4 

 
Nazwa przedmiotu Analiza finansowa  
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: Zapoznanie studentów z narzędziami analizy finansowej przedsiębiorstwa 

oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi analitycznych 
 
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 

K_W01 
zna rodzaje powiązań gospodarczych oraz potrafi je 
analizować we właściwym dla studiowania kierunku 
„zarządzanie” 

K_W07 
K_W11 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W02 zna wybrane metody i techniki gromadzenia i 
analizowania danych finansowych K_W08 P6S_WG 

K_U03 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 
dla dokonywania prostej analizy finansowej 

K_U03 
K_U04 

 
P6S_UW 

K_U04 
potrafi wykorzystywać pozyskaną podstawową wiedzę 
dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zmian wybranych 
zagadnień ekonomicznych za pomocą analizy 
finansowej 

K_U05 
K_U08 P6S_UW 

K_K05 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego, jest przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego stopnia 

K_K05 P6S_KO 

K_K06 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 
oraz efektywnie organizować pracę własną i 
kierowanego przez siebie zespołu 

K_K02 P6S_KK 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 Podstawy teoretyczno - metodyczne analizy finansowej K_W01 
K_W02 

T_02 Wynik finansowy i czynniki kształtujące jego wielkość K_W01 
K_W02 



T_03 Sytuacja majątkowa, finansowa i pokrycie finansowe majątku K_W01 
K_W02 

T_04 Rentowność K_W01 
K_W02 

T_05 Płynność finansowa K_W01 
K_W02 

T_06 Koszt kapitału K_W01 
K_W02 

T_07 Struktura kapitału K_W01 
K_W02 

 
 Ćwiczenia  

T_08 
Metody analizy finansowej K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_09 
Analiza przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_10 
Analiza sytuacji majątkowej K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_11 
Analiza sytuacji finansowej i pokrycia finansowego majątku K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_12 
Analiza rentowności przedsiębiorstwa K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_13 
Analiza płynności finansowej K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_14 
Szacowanie kosztu kapitału K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_15 
Badanie struktury kapitału K_U03 

K_U04 
K_K05 
K_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_01 – T_07 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_07 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_08 – T_15 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_08 – T_15 

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 

K_W01 

Nie zna rodzajów 
powiązań gospodarczych 
oraz nie potrafi je 
analizować we właściwym 
dla studiowania kierunku 
„zarządzanie” 

Zna rodzaje powiązań 
gospodarczych na poziomie 
podstawowym  

Zna rodzaje powiązań 
gospodarczych na 
poziomie 
podstawowym oraz 
potrafi je analizować 
we właściwym dla 
studiowania kierunku 
„zarządzanie” 

Zna rodzaje powiązań 
gospodarczych oraz nie 
potrafi je analizować we 
właściwym dla 
studiowania kierunku 
„zarządzanie 

K_W02 

Nie zna wybranych 
metod i techniki 
gromadzenia i 
analizowania danych 
finansowych 

Zna wybranych metody i 
techniki gromadzenia i 
analizowania danych 
finansowych na poziomie 
podstawowym 

Zna wybranych metody 
i techniki gromadzenia i 
analizowania danych 
finansowych na 
poziomie 
podstawowym oraz 
potrafi wyciągnąć 
wnioski 

Zna wybranych metody i 
techniki gromadzenia i 
analizowania danych 
finansowych na poziomie 
podstawowym oraz potrafi 
wyciągnąć pogłębione 
wnioski 

K_U03 

Nie potrafi wykorzystać 
podstawowej wiedzy 
teoretycznej dla 
dokonywania prostej 
analizy finansowej 

Potrafi wykorzystać 
podstawową wiedze 
teoretyczną dla 
dokonywania prostej analizy 
finansowej 

Potrafi wykorzystać 
podstawową wiedze 
teoretyczną dla 
dokonywania prostej 
analizy finansowej wraz 
umiejętnością jej 
interpretowania 

Potrafi wykorzystać 
podstawową wiedze 
teoretyczną dla 
dokonywania prostej 
analizy finansowej wraz 
umiejętnością jej 
interpretowania i 
wnioskowania 

K_U04 

Nie potrafi 
wykorzystywać 
pozyskanej podstawowej 
wiedzy dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu 
zmian wybranych 
zagadnień 
ekonomicznych za 
pomocą analizy 
finansowej 

Potrafi wykorzystać 
pozyskaną podstawową 
wiedzę dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu zmian 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych za pomocą 
analizy finansowej 

Potrafi wykorzystać 
pozyskaną 
podstawową wiedzę dla 
wyjaśnienia przyczyn i 
przebiegu zmian 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych za 
pomocą analizy 
finansowej wraz z 
doborem odpowiednich 
wskaźników 

Potrafi wykorzystać 
pozyskaną podstawową 
wiedzę dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu 
zmian wybranych 
zagadnień ekonomicznych 
za pomocą analizy 
finansowej wraz z 
doborem odpowiednich 
wskaźników  

K_K05 

Nie ma świadomości 
poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, nie 
rozumie potrzeby 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego, nie jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Ma świadomość w stopniu 
podstawowym poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia 

Ma świadomość w 
stopniu 
średniozaawansowany
m poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Ma świadomość w stopniu 
zaawansowanym poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego, 
jest przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego 
stopnia 

K_K06 

Nie potrafi odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
określonego przez 
siebie lub innych 
zadania oraz nie potrafi 
efektywnie organizować 
pracę własną i 
kierowanego przez 
siebie zespołu 

Na poziomie elementarnym 
potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub 
innych zadania oraz 
efektywnie organizować 
pracę własną i kierowanego 
przez siebie zespołu 

Na poziomie 
wystarczającym potrafi 
odpowiednio określić 
priorytety służące 
realizacji określonego 
przez siebie lub innych 
zadania oraz 
efektywnie 
organizować pracę 
własną i kierowanego 
przez siebie zespołu 

potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego 
przez siebie lub innych 
zadania oraz efektywnie 
organizować pracę własną 
i kierowanego przez siebie 
zespołu 

 



 

 
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 Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, pod red.  

M. Hamrola, Wydawnictwo AEP, Poznań 2007 rok 
Literatura uzupełniająca Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, pod red . E . Kurtysa,  

Wydawnictwo AEW im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław  
1996 i dalsze 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 
Egzamin pisemny       
Egzamin ustny       
Zaliczenie pisemne X X X X X X 
Zaliczenie ustne       
Kolokwium pisemne       
Kolokwium ustne X X X X X X 
Test       
Projekt       
Praca pisemna       
Raport       
Prezentacja multimedialna       
Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 
Inne (jakie?) -       


