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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
Dostarczenie studentom wiedzy o zasadach, metodach i procesach składających się na koncepcję strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Założenia i cele przedmiotu12):

Zdobycie umiejętności zastosowania określonych metod i narzędzi, powszechnie stosowanych w praktyce długookresowego zarządzania finansami
przedsiębiorstw.
Zapoznanie z wpływem ogólnych przemian gospodarczych w świecie i ewolucji rynków kapitałowych na przygotowywanie systemów długookresowego
zarządzania finansami przedsiębiorstw.

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

T

wykłady

Polityka i strategia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Strategie finansowania przedsiębiorstw. Podmiot polityki finansowej w przedsiębiorstwie. Cele
polityki finansowej. Kształt polityki finansowej. Planowanie finansowe. Potrzeba planowania finansowego w przedsiębiorstwie. Przedmiot planowania finansowego.
Zakres planowania finansowego.Teoria sygnalizacyjna zagrożenia. Modele scoringowe. Modele logitowe. Potrzeba i cel zarządzania płynnością finansową.
Kapitał obrotowy jako przedmiot zarządzania płynnością finansową. Pojęcie płynności finansowej i jej miejsce w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Definicja
kapitału obrotowego. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Charakterystyka rodzajów strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Strategie
płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w praktyce polskiej. Optymalizacja zarządzania środkami pieniężnymi – model Baumolla i model Millera Orra. Ocena
wyniku finansowego metodą czteroczynnikową. Realistyczna ocena i podział zysku w warunkach inflacji.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Pomiar i ocena symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Szacowanie wartości kapitału obrotowego. Strategie płynności finansowej.
Istota strategii zarządzania płynnością. Strategie płynności finansowej w ujęciu harmonizacji. Istota strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu
harmonizacji. Rodzaje strategii płynności finansowej w ujęciu harmonizacji. Procedura tworzenia strategii płynności finansowej w ujęciu harmonizacji. Strategie
płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Istota zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód-ryzyko. Procedura tworzenia strategii płynności
finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Praktyczne zastosowanie modelu Baumolla i modelu Millera Orra. Praktyczne znaczenie realistycznej oceny i podziału zysku
w warunkach inflacji.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Rachunkowość, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Analiza finansowa
Student powinien znać podstawy zasad rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.
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01 - umie zidentyfikować problemy strategiczne w obszarze finansów
przedsiębiorstw

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

03 - umie opracować strategię płynności w ujeciu dochód-ryzyko

07 -

04 - jest zdolny do przygotowania zespołowego planu rozwoju
finansowego przedsiębiorstwa

08 -

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

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

01, 02, 03, 04, 05

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

konsultacje

inne..

złożone projekty

01, 02, 03, 04

01, 02, 03, 04
01, 02, 03, 04, 05

imienne karty oceny studenta
T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

lista obecności i aktywności

test egzaminacyjny

inne..

Element oceny

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

05 - cechuje się aktywną postawą w trakcie zajęć

02 - umie wybrać i zastosować narzędzia długookresowego zarządzania
06 finansami przedsiębiorstw

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

i Rachunkowość, 2 stopień

Element oceny
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)

20%

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

T

Waga w %
30%

30%
20%

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Pluta W., 2007, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
2. Damodaran A., 2007/2009, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydanie II, Wydawnictwo One Press, Gliwice.
b) uzupełniająca
3. Rutkowski A., 2007, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
4. Franc-Dąbrowska J., 2010, Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
5. Czekaj J., Dresler Z., 2009, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
6. Pomykalska B., Pomykalki P., 2007, Analiza finasnowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Sierpińska M., Jachna T., 2005, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Franc-Dąbrowska J., 2008, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
UWAGI24):

RFP303 WNE_FiR_2_12.03.2012, 2013-06-07

LW

