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Numer katalogowy: BNK 311

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab.. Irena Jędrzejczyk

Nazwa przedmiotu1): Rynek private equity i venture capital  

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Private equity and venture capital market 

sw  stacjonarne / niestacjonarne

Prowadzący zajęcia6): prof. dr hab.. Irena Jedrzejczyk, dr Wojciech Nagel

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Rynków Finansowych

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

8

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z procesem inwestowania na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu 
wartości kapitału.  

Zapoznanie studentów z etapami finansowania wzrostu i rozwoju spółki będącej przedmiotem imwestycji funduszu private equity/venture capital

Wypracowanie umiejętności interpretowania metod wyjścia z inwestycji (dezinwestycja) w zależności od obranej strategii funduszu.

Wypracowanie umiejętności określania sposobów gromadzenia środków (fundraising) na utworzenie nowego funduszu od inwestorów indywidualnych, 
korporacyjnych i instytucjonalnych. 

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 10

a2) ćwiczenia audytoryjne

konsultacje inne …

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Fundusze private equity/venture capital – podstawowe pojęcia i klasyfikacje: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, proces fundraisingu,
funkcjonowanie tzw. aniołów biznesu. Etapy finansowania inwestycji oraz metody dezinwestycji, badanie spólki będącej przedmiotem inwestycji funduszu private
equity (due dilligence). Finansowanie typu mezzanine finance, pierwsza oferta publiczna (IPO) - wyjście funduszu z inwestycji w spółkę. Polska jako miejsce
lokalizacji działalności funduszy PE/VC, powiązanie z rynkiem międzynarodowym, rola i znaczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, organizacja i
tworzenie funduszu funduszy (KFK) oraz instytucji prywatnych notowanych na GPW (MCI). Otoczenie lokalizacji inwestycji technologicznych w Polsce,
perspektywy rozwoju rynku PE/VC w Polce i Europie. 

B.     ćwiczenia

Strategie funduszy private equity/venture capital: strategie inwestowania, charakterystyka, przykłady. Wpływ funduszy na: innowacje, adaptowanie nowych
technologii, rozwój rynku kapitałowego, gospodarkę krajową (zatrudnienie, rozwój sektora malych i średnich przedsiębiorstw). Kodeks dobrych praktyk (corporate
governance). Formy organizacji i funkcjonowania firmy zarządzającej funuszem, obszary jej odpowiedzialności, regulacje prawne rynku PE/VC. Funkcjonowanie
funduszu funduszy, problematyka luki kapitałowej w zakresie finansowania mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP. Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych:
publiczne, prywatne oraz mieszane (PPP).

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17): brak
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UWAGI24):

03 - Student nabiera umiejętności interpretowania mechanizmu i etapów 
pierwszej oferty publicznej (IPO). 

07 -

04 - Student zdobywa umiejętności weryfikowania ocen dotyczących 
funkcjonowania rynku finansowego oraz strukturyzowania zachodzących 
na nim procesów o chrakterze ekonomiczno-organizacyjnym. 

08 -

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Student potrafi zdefiniować i sformułować własne opinie na temat 
zasad funkcjonowania rynku finansowania inwestycji inowacyjnych na 
niepublicznym rynku kapitałowym. 

05 - Student nabywa zdolność do uczestnictwa w tworzeniu projektów o charakterze 
finansowym oraz planowania i projekcji efektów ekonomicznych ich funkcjonowania.  

02 -Student potrafi analizować i wytłumaczyć zjawiska zachodzące na 
poszczególnych etapach finansowania inwestycji w fazach: ekspansji, 
start-up, seed up.  

06 -

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

b) uzupełniająca

1. Panfil M. 2005. Fundusze Private Equity. Wpływa na wartość spółki, Wydawnictwo Diffin, Warszawa

2. Zasępa P. 2010. Venture Capital sposoby deizinwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

3. CEE Task Force EVCA 2010. Central and Eastern Europe Statistics

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Kornasiewicz A. 2004. Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa 

2. Sobańska K., Sieradzan P. Inwestycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa

4. Deloitte 2010. Triming the Sals, Central European Private Equity Confidence Survey
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