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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

5

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studentów z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw logistycznych
Założenia i cele przedmiotu12):

-zaprezentowanie zasad pozyskiwania i wykorzystania kapitału
-przedstawienie niezbędnych narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie logistycznym
-przekazanie wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

10

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

eksperyment

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

studium przypadku

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Cele, funkcje i metody zarządzania finansami jednostek logistycznych. Pojęcie i zakres zarządzania finansami. Instrumenty zarządzania finansami. Cele i motywy
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wstępna i wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych jednostek logistycznych. Wstępna analiza sprawozdań finansowych.
Klasyfikacja wskaźników finansowych: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, sprawność gospodarowania. Analiza przepływów pieniężnych. Pomiar i ocena
symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa logistycznego. Teoria sygnalizacyjna zagrożenia. Modele scoringowe. Modele logitowe. Ocena
efektywności inwestycji w logistyce. Istota i rodzaje inwestycji. Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa.
Wybrane metody klasyfikacji zapasów. Koncepcja systemu Just-in-Time. Ujęcie zapasów w rachunkowości. Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwach.
Opodatkowanie przedsiębiorstwa logistycznego, a zarządzanie kosztami. Instrumenty kształtowania ciężaru podatkowego. Specyfika kosztów do celów
podatkowych. Kredytowanie działalności przedsiębiorstw logistycznych. Rodzaje i funkcje kredytów. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego. Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej. Ocena przepływów i stanu środków pieniężnych. Analiza
płynności finansowej, zarządzania długiem, sprawności gospodarowania i rentowności. Próg rentowności i dźwignia operacyjna. Pojęcie i zakres progu
rentowności. Wskaźnik bezpieczeństwa. Decyzyjna przydatność dźwigni operacyjnej. Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwach logistycznych. Plan finansowy.
Preliminarz gotówkowy. Zarządzanie należnościami. Ocena partnera handlowego. Zabezpieczenie należności. Przeszkody w ściąganiu należności.
Restrukturyzacja jako sposób odzyskiwania należności.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy finansów, Podstawy rachunkowości

17)

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

kierunek:
01 - wiedza o rozpoznaniu problemoów w zarządzaniu finansami
przedsiębiorstw logistycznych

05 -

02 - umiejętność zastosowania metod i narzędzi do oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstw logistycznych

06 -

03 - umiejętność oceny prognozy upadłości przedsiębiorstw logistycznych

07 -

04 - zdolność do roztrzygania problemów w zakresie zarządzania
majątkiem i strukturą kapitału przedsiębiorstw logistycznych

08 -

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

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

02, 03, 04

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

złożone projekty

01,02,03,04

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..
Waga w %

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

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)

25%

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

02, 03, 04

inne..

inne…
Element oceny

01, 02, 03, 04

imienne karty oceny studenta
01, 02, 03, 04

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

Logistyka, 1 stopień

Waga w %
25%

25%
25%

inne..
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Bień W., 2002. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa.
2. Czekaj J., Dresler Z., 2005. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Brigham E.F., Houston J.F. 2005. Podstawy zarządzania finansami. Tom 1 i 2. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
4. Walczak M. (red.), 2003. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa.
4. Wędzki D., 2009. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1 i 2. Oficyna Wolters Kluwers, Kraków.
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