
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw 

Profil kształcenia praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
  14 ćw  

WYKŁADOWCA  

FORMA ZAJĘĆ ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest: wskazanie podstawowych obszarów finansów przedsiębiorstw, umiejętne 

przedstawienie informacji finansowych jako źródeł wiedzy o sytuacji finansowej podmiotu, wskazanie 

zasad i technik budowy wskaźników finansowych oraz nauka wnioskowania na podstawie 

pozyskanych informacji 

Efekt kierunkowy Odniesienie do 

efektów uczenia 

się zgodnie z PRK 

Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu uczenia 

się 

Wiedza 

ZIP2_W01 P7S_WG 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
wybrane zagadnienia z zakresu 
zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa 

Test, dyskusja 

ZIP2_W03 P7S_WG 
w pogłębionym stopniu zna i rozumie 
narzędzia analizy finansowej 
przedsiębiorstwa 

Test, dyskusja 

ZIP2_W09 P7S_WK 
w pogłębionym stopniu zna i rozumie 
wybrane metody oceny projektów 
inwestycyjnych przedsiębiorstw 

Test, dyskusja 

  Umiejętności 

ZIP2_U01 P7S_UW 

potrafi korzystać z posiadanej wiedzy i 
właściwych źródeł danych celem 
oceny kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa 

Test, dyskusja 

ZIP2_U02 P7S_UW 

potrafi dobierać i stosować 
odpowiednie metody i narzędzia do 
opisu oraz analizy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw 

Test, dyskusja 

ZIP2_U06 P7S_UW 
potrafi sporządzić wstępną analizę 
finansową przedsiębiorstwa i 
projektów inwestycyjnych. 

Test, dyskusja 

  Kompetencje społeczne 

ZIP2_K01 P7S_KK 

Jest gotów do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
związanych z finansami 
przedsiębiorstwa 

Test, dyskusja 

ZIP2_K02 P7S_KO 

Jest gotów do myślenia i działania w 
zakresie zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy 

Test, dyskusja 

ZIP2_K05 P7S_KR 

Jest gotów do odpowiedzialnego 
pełnienia obowiązków zawodowych z 
uwzględnieniem zmieniającego się 
otoczenia gospodarczego 

Test, dyskusja 



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

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =14 

przygotowanie do ćwiczeń = 30 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia = 30 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 1 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:75 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć praktycznych:3 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

ogólna wiedza ekonomiczna oraz podstawy rachunkowości 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: platforma MS Teams 

1. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ  

• Złote zasady zależności aktywno-pasywnych 

• Analiza wskaźnikowa płynności 

• Strategie płynności finansowej – sytuacja nadpłynności i niedopłynności   

• Kategoria kapitału pracującego 
2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM 

• Wskaźniki sprawności gospodarowania 

• Ujemny kapitał pracujący 

• Cykl konwersji gotówki 
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – INFORMACJE O EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

• Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji 

• Wariant porównawczy i kalkulacyjny sprawozdania 

• Interpretacja poszczególnych kategorii wyników 

• Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat 

• Zjawisko dźwigni operacyjnej 

• Współczesne modele zarządzania dźwignią – controlling w firmie 
4. CASH FLOW –KLUCZOWA INFORMACJA O ZARZADZANIU GOTÓWKĄ  

• Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania 

• Amortyzacja  i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa  

• Jak dokonać oceny płynności gotówkowej? 

• Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne 
5. ANALIZA  KONDYCJI SPÓŁKI POPRZEZ INTERPRETACJE WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI 

• Model analizy rentowności 

• Znaczenie rentowności kapitału własnego 

• Zjawisko dźwigni finansowej 

• Model Du Ponta 
6. OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI 

• Statystyczne metody opłacalności inwestycji 

• Księgowa stopa zwrotu i okres zwrotu inwestycji  

• Dynamiczne kryteria opłacalności inwestycji 

• NPV i IRR -  wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu 

• Wartość pieniądza w czasie, a opłacalność i szacowanie współczynnika stopy dyskontowej 
Treści realizowane w formie e-learning: 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

1. M. Panfil (red), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 
2011. 
2. Red. A. Bielawska: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H.BECK, Warszawa 

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=wyd&id=1&hthost=1&store_id=2


 2009 

3. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. R. Brealey, S. Myers,  F. Allen:  Principles of Corporate Finance, Mc Graw Hill, 2016 , 
2. Corporate finance, bookbon, e-book 
3. J. Szczepański, L. Szyszko (red), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: MS Teams 

Prezentacja treści z aktywnym uczestnictwem studentów, z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych,  praktyczne rozwiązywanie problemów, analiza case study. 

POMOCE NAUKOWE Komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point, Excell, MS Teams 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie w formie testu (platforma Moodle), ocena aktywności na zajęciach 

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Brealey
https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Myers
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Allen

