Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU
I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu

Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami
finansowymi
Evaluation of effectiveness of financial surplus
managemen
Ekonomia
II
stacjonarne
Ekonomia i finanse
Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr Robert Pankiewicz

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

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

II.

semestr

3

Punkty ECTS

3

Znajomość zagadnień z zakresu:
Rachunkowości finansowej
Analizy finansowej

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - połączenie i praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez studentów na innych
przedmiotach studiów ekonomicznych w celu poprawnej interpretacji wykorzystania nadwyżki
finansowej
C2 - zapoznanie studentów z miernikami analitycznymi stosowanymi przy ocenie nadwyżki
finansowej.
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III.
Symbol

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Odniesienie do
efektu kierunkowego

Opis efektu przedmiotowego
UMIEJĘTNOŚCI

U_01

U_02

U_03

K_01

K_02

IV.

Absolwent potrafi:
wykorzystać wiedzę teoretyczną do obliczenia nadwyżki
finansowej oraz oceny efektywności w różnych obszarach
Absolwent potrafi obliczyć, analizować, interpretować i
wyjaśniać różnice i korzyści wynikające z alokacji nadwyżki
finansowej w różnych obszarach
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, planować
działania kierunkowane celowo i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności w zakresie analizy inwestycji nadwyżki
finansowej, włączając w to podejmowanie wyzwań
zawodowych i projektowanie rozwoju kariery w jednostkach
gospodarczych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent jest gotów do: podnoszenia poziomu swojej wiedzy
i umiejętności na temat optymalizacji wykorzystania nadwyżki
finansowej, ciągłego zawodowego dokształcania się i
planowania rozwoju osobistego, krytycznej oceny zarówno
pozyskanych z otoczenia informacji, jak też własnych
kompetencji
Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w zespole, w
zgodzie z normami etycznymi, rozwiązując problemy z zakresu
finansów i praktyki gospodarczej

K_U05

K_U06

K_U07

K_K01

K_K03

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
2. Metody wyliczania nadwyżki finansowej,
3. Przeznaczenie nadwyżki finansowej
- finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa,
- wypłaty z zysku dla właścicieli przedsiębiorstwa,
- spłata zadłużenia,
- inwestowanie.
4. Analityczne mierniki oparte na nadwyżce finansowej,
5. Nadwyżka finansowa w projektach inwestycyjnych,
6. Efektywność wykorzystania nadwyżki finansowej,
V.
Symbol
efektu
U_01,
U_02,
U_03
K_01,
K_02

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Dyskusja
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne

Obserwacja
Przygotowanie i wykonanie
obliczeń

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

Karta oceny z obserwacji
Plik z danymi i
wyliczeniami w systemie
informatycznym (excel),
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W związku z zarządzeniem Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (NR ROP-0101-268/20) w sprawie
organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, dopuszcza się
realizację zajęć i weryfikację efektów uczenia się w formie zdalnej, wyłącznie za pomocą narzędzia
Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w którym studenci i prowadzący
uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym czasie w drodze wideokonferencji
internetowej. Materiały dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie Moodle.”

VI.

Kryteria oceny, wagi…

Wagi oceny końcowej:
aktywność 30%
obecność 10%
opracowanie projektu 60%
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
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VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

75

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. Lachmirowicz M., Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce (wyd. II), CeDeWu, Warszawa
2017/2018
2. Czerwonka L. Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2018
3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa 2018, (copyright 2006)
4. Iwuć M., Spokojne inwestowanie w oparciu o cele, Wyd. Generali Inwestment 2016 (ebook)
Literatura uzupełniająca
1. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki Wolters
Kluwer Busines, Wyd. 3, Kraków 2013
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