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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów, podstawy rachunkowości

Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady
Kapitał w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zakres gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Cechy i funkcje kapitału. Finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Kapitał jako podstawa rozwoju. Rynek finansowy jako miejsce pozyskiwania źródeł finansowania na realizację inwestycji.
Determinanty struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie. Struktura kapitału, czynniki ekonomiczne i finansowe kształtujące strukturę kapitału. Struktura kapitału a
dźwignia w finansach. Znaczenie dźwigni finansowej w finansach. Kryteria doboru źródeł finansowania. Determinanty doboru źródeł finansowania, reguły
finansowania, mechanizm działania dźwigni finansowej. Wybór strategii finansowania. Struktura kapitału w świetle funkcjonujących teorii i poglądów. Teoria
Modiglianego-Millera. Teoria kosztów trudności finansowych. Teoria substytucji. Teoria hierarchii źródeł finansowania. Teoria kosztów kontraktowych. Alternatywne
modele struktury kapitału. Pojemność zadłużeniowa w zarządzaniu strukturą kapitału. Kształtowanie struktury kapitału w warunkach niedoskonałego rynku
kapitałowego. Istota asymetrii informacji. Problem negatywnej selekcji. Problem pokusy nadużycia. Problem kosztów monitoringu. Problem kosztów agencji.
Kształtowanie struktury kapitału w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. Struktura kapitału w państwach G-7, w Europie Zachodniej i w Polsce. Uwarunkowania
mikroekonomiczne i makroekonomiczne kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw. Optymalizacja struktury kapitału oraz kalkulacje kosztu kapitału. Struktura
kapitału. Struktura kapitału w teorii a możliwość implikacji w praktyce. Struktura a koszt kapitału. Struktura kapitału a średnio ważony koszt kapitału. Kapitał własny.
Istota kapitału własnego. Regulacje prawne dotyczące kapitałów własnych. Źródła finansowania wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Kapitał amortyzacyjny w
zarządzaniu finansami. Realna wartość kapitału amortyzacyjnego. Amortyzacja jako źródła finansowania wewnętrznego. Podatkowa tracza amortyzacyjna w teorii
kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Kredyt w przedsiębiorstwie. Kredyty obrotowe. Kredytowanie inwestycji. Strategie zarządzania kapitałem
obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Rola kapitału obrotowego netto w wypłacalności przedsiębiorstwa. Model wewnętrznej stopy wzrostu. Model stopy wzrostu
zrównoważonego Wewnętrzna stopa wzrostu Stopa wzrostu zrównoważonego Wzrost zrównoważony Czynniki utrzymania zrównoważonego wzrostu
B.     ćwiczenia

Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania kapitałem w aspekcie finansowym w przedsiębiorstwie.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje inne …

inne… inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie

- przedstawienie i zapoznanie studentów z ocenę procesów zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie, zarówno w wymiarze poznawczym, jak i aplikacyjnym. 

- 

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a3) ćwiczenia laboratoryjne 8

a1) wykład 8

a2) ćwiczenia audytoryjne

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

5 polski

Prowadzący zajęcia6): Magdalena Mądra

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Kierunek studiów4): Logistyka

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Koordynator przedmiotu5): Magdalena Mądra

Numer katalogowy: LFL521

Nazwa przedmiotu1): Kapitał w przedsiębiorstwie

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Capital in company
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UWAGI24):

6. 

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Grzywacz J., 2008. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Wydawnictwo SGH, Warszawa.

2. Sierpińska M., Jachna T., 2007. Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca

3. Franc-Dąbrowska J., 2008. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

4. Tłaczała A., Gołębiowski G., 2009. Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

5. 

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

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)

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…

egzamin ustny inne..

inne… inne..

egzamin pisemny

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

01 - wiedza w zakresie rozpoznawania zapotrzebowania na kapitał w 
przedsiębiorstwie

05 -

02 - umiejętność doboru strategii kapitałowych 06 -

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

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)

03 - umiejętność oceny stopnia ryzyka oraz racjonalności podejmowanych 
decyzji w zakresie zarządzania kapitałem

07 -

04 - zdolność do efektywnego gospodarowania posiadanym kapitałem w 
przedsiębiorstwie

08 -
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