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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Financial management in the firm 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Grzegorz Zasuwa 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 

2 punktów ECTS 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami zarządzania 
finansami w przedsiębiorstwie 

 

 

 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania 
finansami w przedsiębiorstwie 

K_W04 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 
1. Majątek przedsiębiorstwa i ogólne zasady jego finansowania 
2. Dźwignia finansowa 
3. Dźwignia operacyjna 
4. Instrumenty finansowania majątku obrotowego 
5. Instrumenty finansowania majątku trwałego 
6. Wartość kapitału w czasie  
7. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół egzaminacyjny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia zostanie przeprowadzona podczas egzaminu 

ustnego. 

 

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie posiada wymaganych informacji na temat źródeł finansowania przedsiębiorstw  

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna wybrane źródła oraz zasady finansowania majątku przedsiębiorstw  

Ocena dobra  

(W) - Student zna większość źródeł oraz zasad finansowania majątku przedsiębiorstw  

Ocena bardzo dobra  

(W) - Student zna wszystkie wymagane źródła oraz zasady finansowania majątku przedsiębiorstw  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Brigham E., Houston J., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.  
2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2017. 

Literatura uzupełniająca 
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