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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Enterprise Valuation. Selected Topics 

Kierunek studiów Ekonomia 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i Finanse 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Jerzy Michałowski 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

- konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów z wybranymi elementami oceny  
przedsiębiorstwa, 

- nacisk położony jest  zwłaszcza na „nielubianą” analizę wskaźnikową kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa proponowaną na praktycznych przykładach. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student wyjaśnia i analizuje w sposób pogłębiony – w odniesieniu do 
zakresu danego pozostałymi efektami kształcenia: od K_W01 do 
K_W09 – zjawiska i procesy zachodzące w obszarach problemowych 
zgodnych z wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia 
specjalnościowego 

KW_10 

W_02   

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi prezentować – w formie ustnej oraz pisemnej 
wypowiedzi – autorskie pomysły, własne wątpliwości i sugestie w 
zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych 
doświadczeń oraz poglądów różnych autorów, także jako uczestnik 
tematycznych debat 

KU_02 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01   

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

I. Analiza wstępna sprawozdania finansowego 
1.1. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej 
1.2. Układ i treść bilansu 
1.3. Wstępna analiza bilansu 
1.3.1. Analiza pozioma i pionowa bilansu   
1.3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa 
1.4. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych 
1.6. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 
1.7. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 
II. Wybrane wskaźniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
1. Istota analizy wskaźnikowej 
2. Płynności finansowa przedsiębiorstwa a kapitał obrotowy netto 
3. Skutki utraty płynności finansowej w przedsiębiorstwie 
4. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa i zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu 
5. Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa 
6. Wskaźniki kosztowej aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa 
6.1. Wskaźniki rotacji 
6.2. Wskaźniki gospodarowania zasobami 
7. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 
7.1. Statyczne i dynamiczne ujęcie rentowności sprzedaży 
7.2. Rentowność aktywów 
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7.3. Rentowność kapitałów własnych 
  

 

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 konwersatoryjny, 
praca pod kierunkiem 

Zaliczenie pisemne, 
aktywność na zajęciach 

Ocenione i zaliczone testy 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 
praca pod kierunkiem 

Zaliczenie pisemne, 
aktywność na zajęciach 

Ocenione i zaliczone testy 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach, pomoc 
słabszym studentom 

Ocena prowadzącego 
konwersatorium 

Ocenione i zaliczone testy 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

…Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie zna/ nie rozumie dostatecznie omawianych tematów  

(U) - Student nie potrafi samodzielnie użyć poznanych pojęć  

(K) - Student nie potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzy  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna i rozumie 50% omawianych zagadnień  

(U) - Student potrafi samodzielnie użyć większość poznanych pojęć  

(K) - Student potrafi w elementarnym stopniu poszerzyć własną wiedzę w oparciu o literaturę 

„papierową” i internet.  

 

Ocena dobra  

(W)- Student zna i rozumie większość (75%) omawianych tematów  

(U)- Student umie poprawnie użyć zdecydowaną większość poznanych pojęć z zakresu omawianych 

zagadnień.  

(K)- Student potrafi zadowalająco i wspólnie z innymi studentami poszukiwać i rozwijać samodzielnie 

poznaną tematykę.  

 

Ocena bardzo dobra  

(W)- Student zna o rozumie 90% omawianych tematów  

(U)- Student nie tylko umie posługiwać się poznanymi pojęciami, ale też potrafi twórczo je 
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reinterpretować.  

(K)- Student potrafi nie tylko samodzielnie poszukiwać wiedzy, ale i objaśniać ją i zachęcać do niej 

innych studentów. 

 

VII.  Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 
Warszawa, 2017. 
2. T. Korol, Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska 
2013. 
 

Literatura uzupełniająca1. 
1. P.Z. Śmietański, Ukryty potencjał spółki, Helion Gliwice 2013. 

 

 


