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Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu organizacji przedsiębiorstw i rachunkowości

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikro- i Makroekonomia

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Definicja wartości przedsiębiorstwa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Inwentaryzacja oraz zasady i metody amortyzacji wartości niematerialnych i
prawnych. Motywy i sposoby pomiaru oraz metody wyceny kapitału intelektualnego. Marka jako element kapitału intelektualnego - jej znaczenie w wartości firmy
oraz metody wyceny. Metody opcyjne wyceny. Formuła Blacka-Scholesa. Szacowanie wartości z perspektywy inwestora metodami dochodowymi i
porównawczymi.

B.     ćwiczenia

inne… inne …

Analiza przypadków wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z problematyką wyceny spółek i przedsiębiorstw

- zapoznanie studentów z kluczowymi wartościami niematerialnymi i prawnymi

- zapoznanie studentów z celami wyceny wartości niematerialnych i prawnych

- zapoznanie studentów z metodyką wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych

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

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Intangible Asset Valuation

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): Dr inż. Zdzisław Jakubowski

Prowadzący zajęcia6): Dr inż. Zdzisław Jakubowski

ZMP316

Nazwa przedmiotu1): Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Numer katalogowy:
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kierunek: Zarządzanie, 2 stopieńWydział Nauk Ekonomicznych

01,02,03,04 03,04

01,02,03,04

Waga w %
Waga w %

40% 30%

30%

UWAGI24):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6.Fitzenz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003

7.Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2007

8. Praca zbior. Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa, 2002

Miejsce realizacji zajęć22): 

b) uzupełniająca

Krawczyk T., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław, 2011

4.Mączyńska E., Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa, 2005

5.Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wpisz, Warszawa, 2003

2.Praca zbior. Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa, 2006

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1.Podszywałow A., Pelc D., Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODDK Gdańsk 1999

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

inne… inne..

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny 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)

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

01 - student powinien rozróżniać podstawowe pojęcia i objaśniać 
definicje oraz interpretować regulacje prawne z zakresu wyceny spółki

05 -

02 - student powinien rozróżniać i definiować podstawowe wartości 
niematerialne i prawne

06 -

03 - student powinien dobierać właściwe metody do określonych 
wartości niematerialnych i celów ich wyceny

07 -

04 - student powinien oceniać i interpretować wyniki szacunku wartości 
firmy
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