
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Przedmiot: Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 3 4 

I II III IV V VI VII 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
      14ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
      12ćw 

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

• przedstawienie podstawowych czynników ryzyka finansowego (ryzyko płynności, 

walutowe, stopy procentowej, kredytowe), 

• prezentacja metod ograniczania skutków negatywnego wpływu czynników ryzyka, 

• nabycie umiejętności doboru narzędzi kompensujących niekorzystne zjawiska o 

charakterze finansowym 

Efekt  

KIERUNKOWY 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się zgodnie z PRK 

Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

Wiedza 

ZIP_W02 

 

P6S_WG 

 

zna rodzaje ryzyka (cenowe, 

płynności, walutowe, stopy 

procentowej,kredytowe),instrumenty 

wykorzystywane do ograniczenia lub 

eliminacji ryzyka finansowego 

opracowanie i prezentacja 

zadanego case study 

ZIP_W02 P6S_WG Posiada zaawansowaną wiedzę na 

temat struktury sprawozdań 

finansowych przedsiębiorstwa 

dyskusja i pytania w trakcie zajęć, 

ocena projektu i jego prezentacji 

ZIP_W02 P6S_WG zna w zaawansowanym stopniu 

zasady zarządzania finansami, w 

szczególności ograniczające ryzyko 

utraty płynności. 

dyskusja i pytania w trakcie zajęć, 

ocena projektu i jego prezentacji 

  Umiejętności 

ZIP_U01 P6S_UW Potrafi określać potencjalny, 

negatywny  wpływ   ryzyka 

finansowego na wynik 

przedsiębiorstwa 

opracowanie i prezentacja 

zadanego case study 

ZIP_U05 

ZIP_U12 

P6S_UW 

P6S_UK 

proponuje obszary, w których należy 

zastosować metody ograniczające 

czynniki ryzyka; dobiera grupy 

podstawowych instrumentów 

zabezpieczających 

opracowanie i prezentacja 

zadanego case study 

ZIP_U07 P6S_UW, inż.7 czyta i analizuje sprawozdania 

finansowe 

dyskusja i pytania w trakcie zajęć, 

ocena case study i jego prezentacji 

  Kompetencje społeczne 

ZIP_K06 P6S_KO świadomość odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje w zakresie 

zarządzania ryzykiem finansowym w 

przedsiębiorstwie, 

postawa podczas dyskusji 

odnoszącej się do zadanego case 

study 



Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 14 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 analiza literatury 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia = 20 przygotowanie pracy 

zaliczeniowej, przygotowanie się do jej zaprezentowania 

przed grupą 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (określ jakie) = 2 konsultacje 

RAZEM:50 

Liczba punktów  ECTS:2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 14 analiza literatury 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia = 20 przygotowanie pracy 

zaliczeniowej, przygotowanie się do jej zaprezentowania przed 

grupą 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (określ jakie) = 2 konsultacje 

RAZEM:50 

Liczba punktów  ECTS:2 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania, rachunkowości 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: MS Teams,  

I. Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej - wprowadzenie. 

II. Ryzyko finansowania działalności. 

1. Kapitały obce jako źródło ryzyka finansowego. 

2. Inne źródła finansowania przedsiębiorstwa i ryzyko z nimi związane. 

III. Ryzyko inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 

1. Istota procesu inwestycyjnego. 

2. Ocena opłacalności inwestycji jako podstawowy instrument ograniczania ryzyka 

inwestycyjnego. 

IV. Zarządzanie ryzykiem kursowym. 

1. Istota i rodzaje ryzyka kursowego. 

2. Wewnętrzne metody ograniczania ryzyka walutowego. 

3. Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. 

V. Ryzyko stóp procentowych i metody jego ograniczania 

 

Treści realizowane w formie e-learning: 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Rębilas R., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (tekst załączony na platformie 

Online WSB).  

Rębilas R., Ocena efektywności finansowej prognozowanej inwestycji (tekst załączony na 

platformie Online WSB). 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Hanisz R. N. (red.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, WSB, 2010.  

2. Rębilas R., Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

prezentacja prowadzącego przy wykorzystaniu instrumentu MS TEAMS, 

przekazanie prezentacji i materiałów uzupełniających poprzez platformę Online WSB 

W formie e-learning: 

POMOCE NAUKOWE Komputer przenośny, oprogramowanie MS TEAMS oraz platforma Online WSB 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany w 

ramach modułu zajęć) 

 



FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

Rozwiązanie konkretnego, zadanego przez prowadzącego case study z zakresu zarządzania 

ryzykiem finansowym  

Przygotowanie case study i jego prezentacja przez studentów podczas czatu z prowadzącym. 

Poprawne opracowanie case study i jego logiczne omówienie 

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 

 


