
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/LWDG/ZFP 

Nazwa przedmiotu 

Język polski 
Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 

Język angielski  
financial management of 

the company 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów Stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia licencjackie 

Profil studiów Praktyczny 

Specjalność Logistyka w działalności gospodarczej  

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych   

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

         Imię i nazwisko                 Kontakt 

Prof. dr hab. Anna Skowronek-

Mielczarek   

a.skowronek-
mielczarek@mazowiecka.edu.p
l 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Wykład + ćwiczenia 

Zajęcia 

realizowane z 

wykorzystaniem 

narzędzi MS 

Teams, Google 

Meet, Platforma 

Moodle lub w 

budynku WNS w 

zależności od 

sytuacji sanitarno –

epidemiologicznej  

semestr zimowy 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
obowiązkowy  

Język wykładowy polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
semestr V 

Wymagania wstępne - 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok Semestr r s r s r s r s 



Liczba 

godzin 
30. 30 30 30 x x x x x x 

Sposób realizacji zajęć 
Wykład plus ćwiczenia dla całego roku, 30 godzin wykładu w semestrze 
plus 30 godzin ćwiczeń 

Sposób zaliczenia 

zajęć 

egzamin pisemny – testowy plus pytania otwarte, 20 pytań, 

jednokrotnego wyboru 

ćwiczenia – projekty i zadania  

Metody dydaktyczne 
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 
ćwiczenia – zadania, przykłady praktyczne, dyskusja 

Przedmioty 

powiązane/moduł  
 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1. W. Bień, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa 2018 

2. A.Rutkowski, „Zarządzanie finansami”, PWE, Warszawa 2017 

3. „Finanse przedsiębiorstwa”, red. J.Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2013 

4. J.Śliwa, R.Pawlicki „Wprowadzenie do finansów”, Difin Warszawa 2013 

5. A. Damodaran, „Finanse korporacyjne, teoria i praktyka”, Helion, Gliwice 2017 

6. Literatura dostępna w bazie EBSCO oraz innych bazach dostępnych w PWSZ w 

Płocku  

Uzupełnia

jąca 

1. „Analiza finansowa w praktyce”, red. B.Kołosowska,  Difin, 

Warszawa 2018 

2. F.Bławat, „Analiza finansowa przedsiębiorstwa”,CeDeWu, Warszawa 

2017 

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA   

Cele przedmiotu  

Celem głównym przedmiotu jest nauczenie: pojęć, definicji, klasyfikacji, rozróżniania i 

wiązania zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, a także:  

1.Poznanie istoty zarządzania finansami przedsiębiorstwa 
2.Poznanie związków zachodzących między decyzjami finansowymi podejmowanymi w 
przedsiębiorstwie 
3.Umiejętności oceny efektywności procesów inwestycyjnych i finansowych 

4.Umiejętności dokonywania diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

Cele szczegółowe obejmują zagadnienia realizowane na wykładach i konwersatoriach w 

ramach poszczególnych bloków tematycznych. 

Treści programowe 

Efekty 

kształcenia  

(kody) 

Forma zajęć 

 Temat Liczba godzin 



W01 

W02 

U01 

U02 

K01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady + 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Podstawowe pojęcia, cele, instrumenty 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 
Istota głównych obszarów decyzyjnych 
w zarządzaniu finansami 
przedsiębiorstwa -  
Zewnętrzne uwarunkowania 
kształtujące zasoby finansowe 
przedsiębiorstwa 
Sprawozdania finansowe jako źródło 
informacji o przedsiębiorstwie 
Ocena sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa 
Wartość pieniądza w czasie i pomiar 
ryzyka finansowego 
Procesy inwestycyjne podejmowane w 
przedsiębiorstwie – rodzaje inwestycji, 
ocena opłacalności inwestycji 
Zarządzanie procesami finansowania 
przedsiębiorstwa – rodzaje stosowanych 
źródeł finansowania i ich kryteria 
wyboru 
Zarządzanie kapitałem obrotowym 
przedsiębiorstwa – istota, cele i 
narzędzia 
Procesy planowania finansowego w 
przedsiębiorstwie 
2.Istota zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa – historia, rodzaje 
decyzji w zarządzaniu finansami 
przedsiębiorstwa, zasady podejmowania 
decyzji, otoczenie finansowe 
przedsiębiorstwa. 
3.Wartość pieniądza w czasie. 
4.Analiza sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. 
5.Planowanie finansowe. 
6.Kształtowanie struktury kapitałów. 
7.Zarządzanie aktywami obrotowymi. 
8.Preliminowanie inwestycji. 
9.Inne zagadnienia. 
Ćwiczenia: Analiza sprawozdania 
finansowego jako źródło informacji o 
przedsiębiorstwie 
Ocena sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa –mierniki finansowe 
Wartość pieniądza w czasie i pomiar 
ryzyka finansowego 

30 godzin wykładu 

i 30 godzin ćwiczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dyskontowanie i kapitalizacja 
Ocena opłacalności projektów 
inwestycyjnych 
Koszt kapitału 
Dźwignia operacyjna, finansowa i 
połączona 
Narzędzia pomiaru i optymalizacji 

kapitału obrotowego 

Efekty kształcenia    

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do 

efektów kształcenia   

w zakresie WIEDZY  
dla kierunku 

W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa. K1P_W19 

W02 

Ma wiedzę na temat analizowania wielu zjawisk 

zachodzących w przedsiębiorstwie, a przed wszystkim 

analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
K1P_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną K1P_ U22 

U02 
Potrafi interpretować dane i efekty obliczeń K1P_ U23 

W zakresie KOMPETENCJI  

K01 
Rozwiązuje podstawowe problemy z zakresu zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa 

K1P_K15 

 

Metody oceny 

 

egzamin testowy  

 Egzamin ustny 
Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

kształce

nia  

(kody) 

 

 

 

 

W01, 
W02 

U01, U02 
K01 

 
W02 
U02 

   

Punkty  ECTS 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 godzin 1,2 

ćwiczenia 30 godzin 1,2 



Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 25 godzin 1,0 

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń 25 godzin 1,0 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 110 godziny 4,4 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu 20 godzin 0,8 

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 20 godzin 0,8 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 20 godzin 0,8 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 5 godzin 0,2 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji  - - 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 65 godzin 2,6 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  175 godzin 7 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 

63% 

(175-100% 

110-x% 

63% 

(7-100% 

4,4-x%) 

 


