Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Analiza ekonomiczno - finansowa
przedsiębiorstwa
Economic and financial analysis of enterprise
Ekonomia
I
stacjonarne
Ekonomia i finanse
polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

dr Maria Zuba-Ciszewska

Forma zajęć(katalog
Liczba godzin
zamknięty ze słownika)
wykład
15
konwersatorium
ćwiczenia
30
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

semestr
5

Punkty ECTS
4

5

Zaliczenie przedmiotów z semestrów 1-4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1- Zapoznanie studentów z pojęciami z obszaru analizy ekonomiczno-finansowej
C2 - Zapoznanie studentów z narzędziami analizy ekonomiczno-finansowej
C3- Przedstawienie sprawozdań finansowych jako podstawowego źródła wskaźnikowej analizy
ekonomiczno-finansowej
C4- Wykształcenie umiejętności posługiwania się sprawozdaniami finansowymi i przeprowadzania
wskaźnikowej analizy ekonomiczno-finansowej
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III.
Symbol
W_01

W_02

W_03

W_04

U_01

U_02

IV.

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student zna zasady stosowania specyficznych dla ekonomii i
finansów metod i technik analitycznych, uwzględniając
zwłaszcza decyzyjny kontekst analizy ekonomicznej oraz
wykorzystanie metod matematycznych w badaniu zjawisk i
procesów ekonomicznych
Student rozumie pojęcia używane w ekonomii i finansach oraz
dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego
użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
Student zna procesy z zakresu finansów, odnoszące się m.in.
praktyki życia gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki
zagadnień systemowo związanych z obszarem finansów
Student rozumie specyfikę procesów ekonomicznych i
praktykę decyzyjną na poziomie analiz mikroekonomicznych,
włączając w to zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI
Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu nauk
ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, planuje i
wdraża rozwiązania złożonych problemów ekonomicznych na
poziomie mikroekonomicznym
Student tworzy i interpretuje informacje finansowe na
potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności
gospodarczej, oraz przeprowadza i interpretuje wyniki analizy
finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy
wskaźnikowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
-

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W01

K_W04

K_W06

K_W08

K_U02

K_U04

-

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Zakres i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej
2. Metody analizy finansowej
3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa
5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Analiza rentowności
8. Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym
9. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym
10. Cykl środków pieniężnych
11. Analiza rotacji aktywów i kapitałów
12. Analiza wspomagania finansowego
13. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
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V.
Symbol
efektu
W_01

W_02

W_03

W_04

U_01

U_02

-

Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

WIEDZA
Ćwiczenia praktyczne,
Kolokwium,
Wykład konwencjonalny.
Egzamin.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie.
tym zakresie.
Ćwiczenia praktyczne,
Kolokwium,
Wykład konwencjonalny.
Egzamin.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie
tym zakresie.
Ćwiczenia praktyczne,
Kolokwium,
Wykład konwencjonalny.
Egzamin.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie
tym zakresie.
Ćwiczenia praktyczne,
Kolokwium,
Wykład konwencjonalny.
Egzamin.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie
tym zakresie.
UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia praktyczne,
Sprawdzenie umiejętności
Wykład konwencjonalny.
praktycznych.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie
tym zakresie.
Ćwiczenia praktyczne,
Sprawdzenie umiejętności
Wykład konwencjonalny.
praktycznych.
Dopuszcza się w formie
Dopuszcza się w formie
zdalnej w zależności od
zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej sytuacji epidemiologicznej w
w kraju i decyzji Władz KUL kraju i decyzji Władz KUL w
w tym zakresie
tym zakresie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
-

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Uzupełniony i oceniony
formularz egzaminu

-
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VI.

Kryteria oceny, wagi…

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium pisemne. Podstawą podejścia do pisemnego egzaminu z
wykładu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie:
1) uczestnictwa na zajęciach (wymagana jest przynajmniej 87-procentowa frekwencja);
2) ocena pozytywna z kolokwium (od 50% możliwych do zdobycia punktów).
Skala ocen dla kolokwium i egzaminu: 0-49,9% -2,0 (ndst); 50-59,9% -3,0 (dst); 60-69,9% -3,5
(dst+);70-79,9% -4,0 (db); 80-89,9% -4,5 (db+); 90-100% -5,0 (bdb).
VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
45 (15 godzin wykładu +30 godzin ćwiczeń)

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

60

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2017- ebook
2. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
3. W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa
2014
Literatura uzupełniająca
1. M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
2. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN,
Warszawa 2010
3. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa 2004- e-book
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