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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Kod przedmiotu: 24 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

II/IV 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
30 30     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr inż. Marcin Bukowski 

Prowadzący zajęcia dr inż. Marcin Bukowski 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z podstawami zagadnieniami dotyczącymi 

problematyki finansów przedsiębiorstwa. Celem kształcenia jest także 

dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmu alokacji kapitału 

oraz jego przepływu od oszczędności do finansowego kreowania procesów 

inwestycyjnych 

Wymagania wstępne Matematyka ekonomiczna, Analiza ekonomiczna 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
Zna zasady z zakresu podstawowych obszarów funkcjonowania współczesnego 

przedsiębiorstwa 
K1P_W11 

02 

Zna wybrane metody i narzędzia finansów przedsiębiorstw, w tym techniki 

pozyskiwania danych, pozwalające opisywać i analizować podmioty gospodarcze 

funkcjonujące na rynku oraz procesy i zjawiska w nich i miedzy nimi 

zachodzące,  

K1P_W08 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Klasyfikuje i analizuje przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie pod kątem 

planowania budżetowego 
K1P_U04 

04 
Sprawnie posługuje się regułami i standardami dotyczącymi finansów 

przedsiębiorstw, w celu rozwiązania konkretnych problemów 
K1P_U10 

Kompetencje społeczne  

05 
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane  z 

podejmowaniem decyzji w obszarze finansów przedsiębiorstw 
K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Pojęcie finansów przedsiębiorstwa, funkcje finansów w przedsiębiorstwie; Majątek i źródła finansowania 

majątku przedsiębiorstwa - struktura i znaczenie aktywów i pasywów; Źródła finansowania działalności 

gospodarczej - źródła finansowania, struktura kapitału, finansowanie krótko i długoterminowe; Koszt kapitału 

w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw; Wykorzystanie dźwigni w zarzadzaniu 

przedsiębiorstwem - dźwignia finansowa, operacyjna i połączona; Długoterminowe decyzje inwestycyjne 

przedsiębiorstw; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja; Krótkoterminowe decyzje finansowe 

przedsiębiorstw; kapitał obrotowy brutto i netto, kapitał pracujący, cykl gotówkowy; Wykorzystanie 

ekonomicznych modeli w zarządzaniu zapasami i środkami pieniężnymi; Efektywność gospodarcza i 

finansowa przedsiębiorstwa; zysk i jego funkcje, podstawowe postacie wyniku finansowego w 

przedsiębiorstwie. 



Ćwiczenia 

Istota finansów przedsiębiorstwa; Majątek przedsiębiorstwa i jego struktura; Źródła finansowania 

przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności; Koszt kapitału; Dźwignia finansowa; 

Majątek trwały przedsiębiorstwa i jego amortyzacja; Kapitał obrotowy brutto i netto, kapitał pracujący, cykl 

gotówkowy; Modele zarządzania zapasami i środkami pieniężnymi; Efektywność gospodarcza i finansowa 

przedsiębiorstwa; zysk i jego funkcje, podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. 

 

Literatura podstawowa 

1. Szyszko L., Szczepański J., Finanse przedsiębiorstw, Warszawa 2003. 

2. Finanse małych i średnich firm: innowacje, decyzje, procesy, Dylewski M. 

(red.), Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca  1. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju 

przedsiębiorstwa, Warszawa 2008. 

2. Ciołek M., Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach: praktyczny 

poradnik z przykładami, Warszawa 2008. 

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza i interpretacja danych źródłowych, 

rozwiazywanie zadań z treścią, rozwiązywanie case studies 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Zaliczenie pisemne z treści wykładowych 01, 02, 03, 04, 05 

Dwa colloquia zaliczające ćwiczenia 01, 02, 03, 04, 05 

Aktywność podczas wykładów i ćwiczeń 03, 04,05 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne ze znajomości treści wykładów w formie pytań opisowych; 

Zaliczenie pisemne ćwiczeń; 

Ocena końcowa średnia arytmetyczna z części wykładowej oraz ćwiczeń 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 30 10 

Samodzielne studiowanie  20 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 30 30 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 30 30 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 5 

Udział w konsultacjach 2  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 132 80 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
5 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 3,2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
2,5 

 


