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Założenia wstępne17): podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych

indywidualne projekty studenckie

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Tematyka wykładów: Inwestycje w strategii rozwoju przedsiębiorstw. Finansowanie - funkcje i kierunki. Źródła finansowania działalności. Metody wyboru
efektywnych źródeł finansowania. Etapy realizacji procesu finansowania przedsięwzięć 
Sformułowanie długofalowej strategii działalności przedsiębiorstwa. Koszt i struktura kapitału własnego i obcego. Optymalna struktura kapitału i jej
kształtowanie. Wewnętrzne i zewnętrzne, własne i obce źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 

B.     ćwiczenia

Plan finansowania działań inwestycyjnych w zależności od źródła finansowania (m.in.kredyt bankowy, leasing, factoring, środki UE, akcje i obligacje, kredyt
kupiecki, venture capital, finansowanie JST). Decyzje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz działań rozwojowych, służących podnoszeniu
efektywności działania firm. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne (ocena korzyści, zalet, wad). 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów, 

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu

konsultacje inne …

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

inne… inne …

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

inne… inne …

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a4) seminaria

- wskazanie na najkorzystniejsze źródła finansowania dla konkretnego przypadku (działalności)

- prezentacja potencjalnych źródeł pozyskiwania kapitału

a3) ćwiczenia laboratoryjne

12

KW  stacjonarne / niestacjonarne

- zapoznanie studentów z problematyką oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa i źródeł jej finansowania 

- określenia kryteriów wyboru środków na finansowanie działalności

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

5 polski

Financing of investments

Nazwa przedmiotu1): Finansowanie inwestycji

Kierunek studiów4): 

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Barbara Gołębiewska

Prowadzący zajęcia6): 

Numer katalogowy: ZFL504

pracownicy Katedry

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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UWAGI24):  

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna,

b) uzupełniająca

3.  Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.

4. Sierpińska M., Jachna T. 2003: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa.

5. Czechowski L. i inni, 1999: Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny. 

1. Michalak A. 2007: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Wyd. PWN, Warszawa.

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

egzamin pisemny test

2.  Bednarz J., E. Gostomski, 2006: Finansowanie działalności gospodarczej”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

egzamin ustny inne..

inne… inne..

a) podstawowa

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

inne… inne..

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

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 przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

egzamin pisemny

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

01 - zna pojęcia z zakresu finansowania działalności organizacji 05 - pracuje w zespole

02 - analizuje zróżnicowane formy finansowania działalności przedsiębiorstw

07 -

04 - prezentuje przygotowane plany finansowania inwestycji 08 -

06 - ocenia plany finansowania inwestycji

03 -  sporządza plany w zakresie finansowania bieżącej i inwestycyjnej 
działalności przedsiębiorstw
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