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Numer katalogowy: TOL404

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa przedmiotu1): Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości 

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, pracownicy Wydziału

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 
Corporate Finance and Basic of Accountancy

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład Wyżywienia Ludności

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Hanna Górska-Warsewicz

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 
letni polski

a) przedmiot

kierunkowy

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe
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b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a2) ćwiczenia audytoryjne
Formy dydaktyczne, liczba 

godzin13):

a4) ćwiczenia terenowe

Przedstawienie kompendium aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt 
kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych.

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, wykłady problemowe, wykłady 
konwersatoryjne 

inne …

dyskusja

projekt badawczy

rozwiązywanie problemu

inne… inne …

Ogólne problemy finansów przedsiębiorstwa. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji
o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji. Bilans. Rachunek zysków i strat. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Ocena
sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza pionowa i pozioma. Analiza wskaźnikowa. Rachunkowość - zakres pojęciowy. Zakres i
zasady rachunkowości. Podstawy prawne. Systemy informacyjny rachunkowości. Podsystemy rachunkowości. Dokumentacja procesów
gospodarczych. Zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych. Zasady wyceny w rachunkowości. Regulacje ustawowe dotyczące
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów. Sprawozdawczość finansowa. Istota, klasyfikacja i zadania
sprawozdań finansowych. Księgi rachunkowe. Metody i terminy inwentaryzacji. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie – rodzaje kosztów,
rozliczanie kosztów. Rentowność przedsięwzięć gospodarczych w aspekcie zarządzania kosztami. Analiza rentowności i wrażliwości
przedsiębiorstwa. Finansowanie przedsiębiorstwa. Finansowanie własne. Finansowanie obce. Kierunki pozyskiwania kapitałów obcych w
przedsiębiorstwie. 
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eksperyment

Wartość pieniądza w czasie. Przyszła i obecna wartość pieniądza. Analiza pionowa i pozioma bilansu oraz rachunku zysków i strat. Analiza
płynności finansowej i sprawności działania. Analiza rentowności przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Próg rentowności.
Analiza wrażliwości. Proste i dyskontowe metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Istota i
rodzaje operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na bilans.

indywidualne projekty studenckie

a1) wykład

konsultacje praca w grupach

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
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01 – 03, 05, 
06, 08 

01 – 03, 05, 
06, 08 

02, 03, 04, 05, 
07, 08 

T

T

T

Waga w % Waga w %

30%

50%

20%

04 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Ekonomia, Zarządzanie

08 - potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny ekonomicznie

05 - posiada umiejętność identyfikacji elementów wpływających na wynik 
finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, 
sprawności działania i płynności finansowej 

02 - definiuje elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu 
widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa 

01 - ma ogólną wiedzę o finansach i rachunkowości w 
przedsiębiorstwach 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

07 - potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz koordynować jej 
działalność

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

imienne karty oceny studenta

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

test komputerowy 

inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

Założenia wstępne17): Ogólna znajomość zagadnień ekonomicznych 

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

03 - zna zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej

06 - stosuje wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć 
inwestycyjnych

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin pisemny

egzamin ustny

inne..

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

analiza indywidualnych przypadków firm

inne…

treść pytań egzaminacyjnych z ocenązłożone projekty

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym – wykłady i ćwiczenia

egzamin ustny

treść pytań zaliczeniowych z wykładów wraz z oceną

inne…

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

Element oceny

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):
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