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Prowadzący zajęcia6): Pracownicy zakładu

ZOL502

Nazwa przedmiotu1): Finanse przedsiębiorstwa

Numer katalogowy:

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Enterprise Finance

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): Sławomir Juszczyk

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

-przedstawienie niezbędnych narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie

-przekazanie wiedzy na temat analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

a1) wykład 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw i 
Bankowości

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

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

KO  stacjonarne / niestacjonarne

-zaprezentowanie zasad pozyskiwania kapitału oraz oceny efektywności jego wykorzystania

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-zapoznanie studentów z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw

inne …

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie. Wartość przyszła i obecna pieniądza. Dyskonto, kredyt handlowy i weksel. Strategie finansowania działalności
przedsiębiorstw. Analiza kosztów kapitału. Dźwignia operacyjna a dźwignia finansowa. Rachunek opłacalności zamierzeń inwestycyjnych. Wartość
zaktualizowana netto i wewnętrzna stopa zwrotu. Ocena nietypowych projektów inwestycyjnych. Ocena efektywności inwestowania kapitału na rynku
finansowym. Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Czynniki kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ocena wyniku finansowego.
Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej. Ocena wstępna przepływów i stanu środków pieniężnych. Ocena wskaźnikowa sytuacji finansowej jednostki
gospodarczej. Analiza płynności finansowej, zarządzania długiem, sprawności zarządzania i rentowności. Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.
Analiza poziomu należności i zobowiązań według różnych kryteriów. Plan windykacji należności. Budżetowanie gotówki. Przesłanki i funkcje wyceny
przedsiębiorstw. Majątkowe, dochodowe, rynkowe i niekonwencjonalne metody wyceny wartości przedsiębiorstw. Kolokwium

inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

konsultacje

inne…

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa. Pojęcie i zakres zarządzania finansami. Instrumenty zarządzania finansami. Cele i motywy funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Zasady finansowania i inwestowania w przedsiębiorstwie. Wynik finansowy a zarzadzanie kosztami, jakoscią (ceną) i ilością produkcji.
Emisja akcji i obligacji. Koszty kapitałów - długów i kapitału własnego. Inwestowanie kapitału - inwestycje rzeczowe i pieniężne. Istota i rodzaje inwestycji.
Metody proste oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych. Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji rzeczowych. Inwestowanie na rynku
pieniężnym i kapitałowym. Analiza sprawozdań finansowych. Klasyfikacja wskaźników finansowych: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, sprawność
gospodarowania. Analiza przepływów pieniężnych. Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa. Koszty zapasów. Koncepcja systemu Just-in-Time. Ujęcie
zapasów w rachunkowości. Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwach. Plan finansowy. Preliminarz gotówkowy. Zarządzanie należnościami i
zobowiązaniami. Ocena partnera handlowego. Zabezpieczenie należności. Przeszkody w ściąganiu należności. Regulacja zobowiązań. Instrumenty
kształtowania ciężaru podatkowego. Specyfika kosztów do celów podatkowych. Tarcza podatkowa.

eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów, podstawy rachunkowości

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

01 - student  posiada wiedzę o istocie  i zasadach  finansów 
przedsiębiorstwa 

05 - 

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

07 -

04 - zdolność właściwego przeprowadzenia analizy finansowej i interpretacji 
jej wyników 

02 - student  zna podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane przy 
rozwiązywaniu problemów w zakresie finansów przedsiębiorstw

06 - 

03 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych oraz w zakresie finansowania

08 -

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..

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

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

inne… inne..

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

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

6. Wasilewski M., 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa (rozdział 2, podpunkt 3.3, rozdział 4 i 5). 

7. Wędzki D., 2009: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1 i 2. Oficyna A Wolters Kluwers Business. Kraków.

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

b) uzupełniająca

5. Walczak M. (red.), 2003: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstrwem. Difin, Warszawa.

3. Brigham E.F., Houston J.F. 2005: Podstawy zarządzania finansami. T. 1 i 2. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

4. Ross S.A.,Westerfield R.W., Jordan B.D. 1999: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

1. Bień W., 2002: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa.

2. Czekaj J., Dresler Z., 2005: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
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