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Nazwa przedmiotu1): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw ECTS 2) 6 

Tłumaczenie nazwy na 
jęz. angielski3):  

Economic analysis of enterprises 

Kierunek studiów4):  ekonomia 

Koordynator 
przedmiotu5):  

dr hab. Barbara Gołębiewska, prof.. SGGW 

Prowadzący zajęcia6):  pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot b) 
stopień 

c) rok d) forma studiów 

KO 1 II  stacjonarne / 
niestacjonarne 

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

4 polski 

Założenia i cele 
przedmiotu12): 

Celem przedmiotu jest: 

-zapoznanie studentów z problematyką analizy stanów i procesów 
ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie 

-przedstawienie zagadnień dotyczących metod badawczych i 
zastosowania narzędzi analitycznych 

-prezentacja znaczenia otoczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw  

- przekazanie wiedzy z zakresu bieżącej działalności 
przedsiębiorstwa jak i procesów rozwojowych 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin13): 

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin 

a1) wykład 30 16 

a2) ćwiczenia audytoryjne 30 16 

a3) ćwiczenia laboratoryjne     

a4) seminaria     

Metody dydaktyczne14): dyskusja T eksperyment   

projekt badawczy   studium przypadku   

rozwiazywanie 
problemu 

T gry symulacyjne   

analiza i 
interpretacja 
tekstów 
źródłowych 

  indywidualne projekty 
studenckie 

T 

konsultacje T inne …   

inne…   inne …   

inne…   inne …   

Pełny opis przedmiotu15): A.     wykłady 



Tematyka wykładów: 
Pojęcie i rodzaje analiz, cele, źródła informacji. Zakres i obszary 
analizy przedsiębiorstwa. Metody badawcze i narzędzia analizy. 
Wykorzystanie rachunku korelacji i regresji. Analiza ekonomiczno-
finansowa przedsiębiorstw -badanie sytuacji majątkowej i 
kapitałowej przedsiębiorstwa. Wielkość i struktura produkcji oraz 
kosztów. Analiza zasobów pracy. Sprawozdania finansowe jednostki 
i ich analiza. Analiza wskaźnikowa. Model zależności między 
wskaźnikami. Techniki rachunkowe mierzenia efektywności 
przedsiębiorstw. Efektywność działalności inwestycyjnej. 

B.     ćwiczenia 

Analiza czynników produkcji – ziemia (powierzchnia i struktura, 
ocena jakości, wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej). Analiza zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 
(zasoby pracy, struktura zatrudnienia, analiza ruchu pracowników, 
wydajność pracy). Analiza produkcji i sprzedaży (wielkość i struktura 
produkcji, analiza wykonania planu produkcji, wskaźnik 
nierytmiczności produkcji, case study „przyczepki” cz. 1). Analiza 
produkcji i sprzedaży (case study „przyczepki” cz. 2, jakość 
produkcji). Analiza kosztów w przedsiębiorstwie (analiza kosztów w 
układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, odchylenia kosztów). Koszty 
w przedsiębiorstwie (analiza kosztów pracy, analiza kosztów 
jednostkowych). 
Analiza efektywności inwestycji (okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, 
test pierwszego roku, analiza progu rentowności). 
Analiza efektywności inwestycji (NPV, IRR). Analiza finansowa 
(analiza bilansu,  rachunku zysków i strat, rachunku przepływów 
pieniężnych). Analiza wskaźnikowa. Dźwignie: operacyjna, 
finansowa, połączona. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające)16): 

ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, rachunkowość 

Założenia wstępne17): wiedza z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, informacje z podstaw 
rachunkowości 

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

01 - definiuje  pojęcia z 
zakresu analizy 
ekonomicznej 
przedsiębiorstw  

05 - interpretuje (uzasadnia) 
sporządzoną analizę przedsiębiorstwa 

02 - analizuje działalność  
przedsiębiorstwa w 
zakresie zasobów pracy, 
struktury zatrudnienia oraz 
wydajności 

  

03 -  ocenia poziom, 
strukturę  majątku, 
kosztów i wyników 
produkcyjnych 
przedsiębiorstw  

  



04 - sporządza analizę  
sprawozdań finansowych 

  

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia19): 

kolokwium na 
zajęciach 
ćwiczeniowych 

01,  02, 
04 

ocena wykonanie zadania 
projektowego na 
zdefiniowany temat 

  

praca pisemna 
przygotowywana 
w ramach pracy 
własnej studenta 

04, 05 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) 

  

egzamin pisemny 01, 03 test komputerowy    

egzamin ustny   inne..   

inne…   inne..   

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

okresowe prace 
pisemne 

T imienne karty oceny 
studenta 

  

złożone projekty   treść pytań egzaminacyjnych 
z oceną 

T 

inne…   inne..   

inne…   inne..   

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 
końcową21): 

Element oceny Waga 
w % 

Element oceny Waga 
w % 

kolokwium na 
zajęciach 
ćwiczeniowych 

25% ocena wykonania zadania 
projektowego na 
zdefiniowany temat 

  

praca pisemna 
przygotowywana 
w ramach pracy 
własnej studenta 

25% 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) 

  

egzamin pisemny 50% test   

egzamin ustny   inne..   

inne…   inne..   

Miejsce realizacji 
zajęć22):  

sala dydaktyczna, sala komputerowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

a) podstawowa 
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UWAGI24):   

 


