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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
znajomość podstawowych kategorii bilansowych

Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa. Polityka rządu wobec sektora MSP. Czynniki wpływające na działalność MSP. Instytucje otoczenia
biznesu. Obszary i kwalifikacje działalności. Charakterystyka decyzji finansowych. Zarządzanie podatkami w MSP. Działalność kierownictwa w świetle
zarządzania podatkami. Określenie zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Instrumenty zarządzania podatkami. Optymalizacja w zarządzaniu podatkami.
Tarcza podatkowa. Metodyka budowy strategii podatkowej. Cechy strategii podatkowej. Instrumenty oceny strategii podatkowej. Zewnętrzne źródła
finansowania MSP. Faktoring. Leasing. Programy pomocowe wspierające rozwój działalności MSP. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP

eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Zarządzanie środkami pieniężnymi. Preliminarz środków pieniężnych (budżet gotówki). Modele ustalania optymalnego zasobu środków pieniężnych.
Zewnętrzne źródła finansowania MSP - koszty pozyskania i korzyści ich wykorzystania. Metody dyskontowe w ocenie inwestycji rzeczowych w MSP.
Starategia podatkowa w MSP.

rachunkowość

inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

konsultacje

inne…

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- poznanie specyfiki działalności firm sektora MSP

inne …

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji PrzedsiEbiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości

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

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

poznanie sposobów pozyskiwania i wykorzystywania źrodel finansowania w działlaności małego przedsiębiorstwa

- wskazanie konsekwencji wynikających z różnych źródeł finansowania działalności 

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

a1) wykład 12

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Joanna Bereżnicka

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Joanna Bereżnicka

ZFL503

Nazwa przedmiotu1): Finanse małych firm

Numer katalogowy:

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Small Eneterpise Finance
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35%
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UWAGI24):

3.  Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. BECK, 2007

4. Trybała P., Leasing-poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2004

1.1. Pluta W. [red.], Finanse małych i średnich firm, PWE, Warszawa 2004

2.  H. Zadora: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządania, CH Beck, Warszawa 2009

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

b) uzupełniająca

5. Prawo działalności gospodarczej, DZU.99.101.1178

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

8.

6. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26.07.1991 (Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307) 

7. Szlęzak-Matusewicz J. :Zarządzanie podatkami, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008

Miejsce realizacji zajęć22): 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny 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

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne…

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

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

07 -

04 - prezentuje  możliwości rozwiązań w zakresie optymalizacji podatków

02 - analizuje koszty i korzyści różnych źrodeł finansowania MSP 06 -

03 - potrafi stosować odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów z 
zakresu finansów w MSP

08 -

01 - zna  zasady  i problemy funkcjonowania MSP 05 -
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