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realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

PO

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

6

polski

Celem przedmiotu jest:
Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstw
Założenia i cele przedmiotu12):

Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.
Poznanie metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych narzędzi stosowanych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

T

gry symulacyjne

T

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment
studium przypadku

indywidualne projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Istota nauki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jej elementy. Czynniki kształtujące wynik finansowy – przychody i koszty w ujęciu finansowym, w
przedsiębirostwie logistycznym. Struktura asortymentowa i jej rentowność. Analiza odbiorców. Decyzje cenowe i warunki płatności – analiza warunków sprzedaży.
Klasyfikacje kosztów na potrzeby analizy finansowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie logistycznym – cechy charakterystyczne kapitału
obrotowego, strategie kapitału obrotowego. Istota zarządzania zapasami przedsiębiorstwa. Polityka zarządzania należnościami i ocena ryzyka kredytowego, w
przedsiębiorstwie logistycznym. Zarządzanie płynnością finansową, motywy utrzymywania gotówki. Koszt pieniądza i jego wartość – obecna i przyszła wartość
pieniądza, efektywna stopa procentowa. Optymalizacja struktury kapitału i jej znaczenie dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa logistycznego.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Wstępna ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej: analiza bilansu (pozioma i pionowa), analiza rachunku wyników, analiza przepływów pieniężnych
przedsiębiorstw logistycznych. Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej: analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, rentowności, efektywności, zadłużenia,
rynku kapitałowego). Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie: procent i stopa procentowa, ocena wartości pieniądza w czasie, kredyt handlowy i jego
rzeczywista cena. Rachunek opłacalności zamierzeń inwestycyjnych: proste metody oceny inwestycji, metody dyskontowe, zmodyfikowana wewnętrzna stopa
zwrotu (MIRR). Struktura kapitału i sposoby jej optymalizacji: średni ważony koszt kapitału i dźwignia finansowa, w przedsiębiorstwie logistycznym.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Rachunkowość finansowa (przynajmniej prowadzona równolegle)
Student powinien znać podstawy zasad rachunkowości finansowej
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

kierunek:

Logistyka, 1 stopień

01 - umie definiować podstawowe kategorie z zakresu finansów
przedsiębiorstw logistycznych

05 - jest zdolny do przygotowania w grupie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw
logistycznych

02 - umie wybrać instrumenty wspomagające zarządzanie finansami
przedsiębiorstw logistycznych

06 -

03 - umie ocenić zarządzanie finansami przedsiębiorstw logistycznych

07 -

04 - prezentuje aktywną postawę w trakcie zajęć, w ocenie sytuacji
finansowej przedsiębiorstw logistycznych

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

01, 02, 03
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
01, 02, 03

egzamin pisemny

inne..

konsultacje

inne..
T

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

złożone projekty

T

test egzaminacyjny

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

T

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Element oceny

01, 02, 03, 04, 05

test komputerowy

egzamin ustny

okresowe prace pisemne

01, 02, 03, 04

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

30%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

10%

lista obecności i aktywności
inne..
Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
50%

egzamin ustny
inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

egzamin pisemny

T

10%

test
inne..
inne..
sala dydaktyczna
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