Nazwa przedmiotu:
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Kod przedmiotu:
Inżynieria Materiałowa

Rodzaj przedmiotu:
Obowiazkowy specj.
Materiały i handel
Rodzaj zajęć:
Wyk. Ćwicz.

Poziom studiów:
studia II stopnia

forma studiów:
studia stacjonarne
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1We, 1ĆW.

IM.D5K.1.
Rok: I
Semestr: II
Liczba punktów:
4 ECTS

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I. KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Przekazanie studentom podstawowych definicji, pojęć i teorii z zakresu finansów przedsiębiorstwa.
C2. Zapoznanie studentów z rolą i miejscem przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym oraz
podstawowymi instrumentami służącymi finansowaniu przedsiębiorstwa.
C3. Nabycie przez studentów umiejętności zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa oraz
pozyskiwania źródeł jego finansowania i analizy sprawozdań finansowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE Z ZAKRESU WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii.
2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań.
3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.
4. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie.
5. Umiejętność prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 - potrafi określić istotę i zasady finansowania przedsiębiorstwa.
EK2 - potrafi przewidzieć następstwa finansowe wyboru określonej formy prowadzenia działalności
gospodarczej.
EK3 - potrafi zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa.
EK4 - potrafi dokonać wyboru i oceny kosztów wykorzystania własnych i obcych źródeł finansowania
przedsiębiorstwa.
EK5 - potrafi określić optymalną strukturę kapitału przedsiębiorstwa.
EK6 - potrafi dokonać analizy działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
EK7 - posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących
zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
EK8 - posiada umiejętność syntezy i wykorzystania wiedzy z różnych obszarów kształcenia do rozwiązania
postawionego zadania.
EK9 - potrafi pracować indywidualne i w zespole.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W 1 – Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. Istota i cele przedsiębiorstwa. Formy
organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa.
W 2 - Decyzje finansowe przedsiębiorstwa i ich uwarunkowania. Finanse przedsiębiorstwa ich
istota i zadania.
W 3 – Motywy zawierania transakcji finansowych i ich rodzaje. Zasady podejmowania decyzji
finansowych. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.
W 4 – Majątek przedsiębiorstwa i jego struktura.
W 5 - Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa - kapitał własny i obcy.
W 6 - Koszt kapitału i jego struktura. Wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy.
W 7 - Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa.
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W 8 – Bilans i rachunek wyników podstawowe źródła informacji o sytuacji majątkowej i
finansowej przedsiębiorstwa.
W 9 – Znaczenie i cele analizy finansowej przedsiębiorstwa. Uwzględnienie wpływu inflacji.
W 10 – Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.
W 11 – Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej przedsiębiorstwa.
Forma zajęć – ĆWICZENIA
Ćw. 1 – Pojęcia podstawowe (przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy - definicja i opis
cech wyróżniających, podstawowe formy jego funkcjonowania). Analiza wad i zalet różnych
i form przedsiębiorstw.
Ćw. 2 – Rodzaje decyzji finansowych. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych.
Ryzyko decyzji finansowych.
Ćw. 3 – Rodzaje transakcji finansowych. Zasady podejmowania decyzji finansowych.
Występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstw i ich otoczeniu.
Ćw. 4 – Amortyzacja majątku trwałego. Rotacja majątku obrotowego.
Ćw. 5 – Formy organizacyjne kapitałów własnych. Podwyższanie i obniżanie kapitału
własnego. Źródła długoterminowych i krótkoterminowych kapitałów obcych.
Ćw. 6 - Koszt kapitału obcego, ryzyko finansowe oraz wpływ dźwigni finansowej na
zyskowność kapitału.
Ćw. 7 - Zarządzanie aktywami obrotowymi. Sterowanie należnościami, i zasobami
gotówkowymi. Rodzaje zapasów. Koszty związane z zapasami.
Ćw. 8 – Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
przedsiębiorstwa. Metody ustalania wyniku finansowego – porównawczy i kalkulacyjny
rachunek zysków i strat.
Ćw. 9 – Zmienność wartości pieniądza w czasie. Uwzględnienie wpływu inflacji w analizie
finansowej przedsiębiorstwa.
Ćw. 10 – Wykorzystanie analizy struktury i dynamiki sprawozdań finansowych do oceny
kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
Ćw. 11 – Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej przedsiębiorstwa: wskaźniki
bieżącej płynności finansowej, wskaźniki zyskowności, wskaźniki zdolności do obsługi
zadłużenia, wskaźniki rynku kapitałowego.
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NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych
2. – przygotowane przez prowadzącego materiały dydaktyczne
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3 - ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem ćwiczeń – kolokwium zaliczeniowe
P2. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów
P3. - ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładów – egzamin
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
15W 15Ćw
 30h

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

15 h

Zapoznanie się ze omawianymi zagadnieniami (poza ćwiczeniami)

15 h

Przygotowanie do ćwiczeń
Suma
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA PRZEDMIOTU

15 h
 75 h
4 ECTS
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LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. Szczepański J., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
3. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2009.
4. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
5. Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, pod red. C. Suszyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
6. M. Sierpińska, T. Machała, Metody podejmowania decyzji finansowych, Analiza przykładów i przypadków,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
7. Olzacka B., R. Pałczyńska-Gosciniak, Jak oceniać firmę - metodyka badania, przykłady liczbowe, ODDK,
Gdańsk 2007.
8. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania, pod red. G. Golawskiej-Witkowskiej,
Wyd. PG., Gdańsk 2007.
9. Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, MAC Difin, Warszawa 2007.
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr hab. inż. Anna Kawałek, prof. PCz kawalek@wip.pcz.pl
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Odniesienie
danego efektu do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
K_W27, K_W30,
K_U06

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposób
oceny

C1, C2

1

F1,P1,P3

K_W27, K_W30,
K_U18, K_K06
K_W27, K_W30,
K_K03, K_K06
K_W27, K_W30,
K_K06

C1, C2

W1,W2,W5,
W6
Ćw.1,Ćw.2,
Ćw.5, Ćw.6
W2, W3, Ćw.2,
Ćw3
W4, W7,
Ćw.4, Ćw.7
W5, W6, Ćw.5,
Ćw.6

1,2
1,2

F1,F2,P1,P2,
P3
F1,F2,P2, P3

1,2

F1,F2,P2,P3

EK5

K_W27, K_W30,
K_K06

C1,C2, C3

W4,W5,W6,
Ćw.5, Ćw.6

1,2

F1,F2,P1,P2,
P3

EK6

K_W27, K_W30,
K_U02, K_K06

C1, C2, C3

1,2

F1,F2,F3,P1,
P2

EK7

K_U01, K_U06

C1, C2, C3

1,2

F2,F3,P2

EK8

K_K04, K_K06

C2, C3

1,2

F2,P2

EK9

K_K01, K_K03

C3

W8, W9, W10,
W11,
Ćw.8, Ćw.9,
Ćw.10, Ćw.11,
W1÷11,
Ćw.1÷11
W6, W7, W10,
W11
Ćw.6, Ćw.7,
Ćw.10, Ćw.11
W6, W7, W10,
W11
Ćw.6, Ćw.7,
Ćw.10, Ćw.11

1,2

F2,F3,P2

Efekt
kształcenia

EK1

EK2
EK3
EK4

C1, C3
C1, C3
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II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Efekt 1
Student potrafi określić
istotę i zasady
finansowania
przedsiębiorstwa.

Student nie potrafi
określić istoty i zasad
finansowania
przedsiębiorstwa.

Student nie potrafi
Efekt 2
Student potrafi
przewidzieć następstw
przewidzieć następstwa finansowych wyboru
finansowe wyboru
określonej formy
określonej formy
prowadzenia
prowadzenia
działalności
działalności
gospodarczej.
gospodarczej.
Efekt 3
Student potrafi
zarządzać majątkiem
przedsiębiorstwa.

Student nie potrafi
zarządzać majątkiem
przedsiębiorstwa.

Efekt 4
Student potrafi dokonać
wyboru i oceny
kosztów wykorzystania
własnych i obcych
źródeł finansowania
przedsiębiorstwa.

Student nie potrafi
dokonać wyboru i
oceny kosztów
wykorzystania
własnych i obcych
źródeł finansowania
przedsiębiorstwa.

Student nie potrafi
Efekt 5
Student potrafi określić
określić optymalnej
optymalną strukturę
struktury kapitału
kapitału
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.
Student nie potrafi
Efekt 6
Student potrafi dokonać
dokonać analizy
analizy działalności
działalności
przedsiębiorstwa na
przedsiębiorstwa na
podstawie sprawozdań podstawie sprawozdań
finansowych.
finansowych.

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student potrafi podać Student potrafi określić
definicję
pojęcie i istotę
przedsiębiorstwa,
przedsiębiorstwa, zna
wymienić niektóre cele
wszystkie formy
przedsiębiorstwa, podać organizacyjno-prawne
kilka form
przedsiębiorstwa,
organizacyjnouwarunkowania decyzji
prawnych, wymienić
finansowych oraz
niektóre źródła
źródła finansowania
finansowania majątku
majątku.
przedsiębiorstwa.

Student potrafi określić
pojęcie i istotę
przedsiębiorstwa, zna
wszystkie formy
organizacyjno-prawne
przedsiębiorstwa,
uwarunkowania decyzji
finansowych oraz
źródła finansowania
majątku, strukturę
kapitału oraz jej wpływ
na zyskowność firmy.
Student potrafi
Student potrafi
Student potrafi
wymienić niektóre
przewidzieć większość przewidzieć następstwa
formy prowadzenia
następstw finansowych
finansowe wyboru
działalności
wyboru określonej
określonej formy
gospodarczej i niektóre
formy prowadzenia
prowadzenia
następstwa finansowe
działalności
działalności
zależne od formy
gospodarczej.
gospodarczej oraz
prowadzenia
ryzyko w działalności
działalności.
przedsiębiorstwa.
Student potrafi
Student potrafi
Student potrafi
wymienić składniki
wymienić składniki
zarządzać majątkiem
majątku
majątku
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa, oraz
określić jego strukturę,
zna niektóre metody
amortyzacji majątku
trwałego.
Student zna niektóre
Student zna wszystkie Student potrafi dokonać
formy organizacyjne
formy organizacyjne
wyboru i oceny
kapitałów własnych
kapitałów własnych
kosztów wykorzystania
oraz niektóre źródła
oraz wszystkie źródła
własnych i obcych
kapitałów obcych.
kapitałów obcych, zna
źródeł finansowania
koszty wykorzystania
przedsiębiorstwa.
kapitałów własnych i
obcych.
Student potrafi
Student zna relacje
Student potrafi określić
wymienić źródła
pomiędzy strukturą
optymalną strukturę
finansowania majątku
majątku i kapitałów.
kapitału
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.

Student zna treść i
Student zna treść i
formę bilansu, oraz
formę bilansu, oraz
jedną metodę ustalania
metody ustalania
wyniku finansowego,
wyniku finansowego,
zna niektóre wskaźniki
potrafi przy pomocy
do oceny efektywności
wskaźników
finansowej
charakteryzować różne
przedsiębiorstwa.
aspekty działalności
przedsiębiorstwa,
potrafi uwzględnić
wpływ inflacji w
analizie finansowej.
Student nie posiada
Student potraf
Student potrafi
Efekt 7
Student posiada
umiejętność korzystania
korzystać tylko z
korzystać z książek oraz
umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych zasobów internetowych zasobów internetowych
ze źródeł literaturowych
oraz zasobów
dotyczących
dotyczących
oraz zasobów
internetowych
zarządzania finansami zarządzania finansami
internetowych
dotyczących
przedsiębiorstwa.
przedsiębiorstwa.

Student potrafi dokonać
analizy działalności
przedsiębiorstwa na
podstawie sprawozdań
finansowych.

Student biegle
wykorzystuje książki i
publikacje oraz zasoby
internetowe dotyczące
zarządzania finansami
przedsiębiorstwa.
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dotyczących
zarządzania finansami
przedsiębiorstwa.
Efekt 8
Student posiada
umiejętność syntezy i
wykorzystania wiedzy z
różnych obszarów
kształcenia
do rozwiązania
postawionego zadania.
Efekt 9
Student potrafi
pracować indywidualne
i w zespole.

zarządzania finansami
przedsiębiorstwa.
Student nie posiada
Student potrafi
Student potrafi
Student posiada
umiejętność syntezy i rozwiązać postawione wykorzystać większość umiejętność syntezy i
wykorzystania wiedzy z zadania wykorzystując czynników z różnych wykorzystania wiedzy z
różnych obszarów
niektóre czynniki z
obszarów kształcenia
różnych obszarów
kształcenia
różnych obszarów
do rozwiązania
kształcenia
do rozwiązania
kształcenia.
postawionego zadania.
do rozwiązania
postawionego zadania.
postawionego zadania.
Student nie potrafi
Student rozumie zalety
pracować indywidualne wynikające z pracy w
i w zespole.
zespole.

Student czynnie
uczestniczy w pracach
zespołowych.

Student czynnie
uczestniczy w pracach
zespołowych, zarówno
jako członek jak i jako
lider zespołu.

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Wszelkie informacje dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa wraz z:
programem studiów,
harmonogramem odbywania zajęć,
dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej kierunku Inżynieria Materiałowa:
www.inzynieriamaterialowa.pl
1.
-

2. Rozkład konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Inżynierii Materiałowej:
www.inzynieriamaterialowa.pl, na tabliczkach informacyjnych umieszczanych na drzwiach gabinetów
pracowników oraz w sekretariacie Instytutu. Informacje na temat godzin konsultacji przekazywane są także
bezpośrednio na zajęciach.
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