
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa 

przedmiotu 

Semestr 

studiów,  

w którym 

przedmiot 

jest 

realizowany 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Opis przedmiotu 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Finanse 

publiczne 
II 3 

Celem przedmiotu jest przekazanie 

studentom pogłębionej wiedzy z zakresu 

teoretycznych i praktycznych zagadnień 

dotyczących zasad funkcjonowania sektora 

finansów publicznych. W ramach przedmiotu 

zostają omówione formy organizacyjno-

prawne SFP i instrumenty polityki fiskalnej. 

Studenci kształtują praktyczną umiejętność 

projektowania budżetu oraz kontroli 

wydatków i planowania dochodów. 

Przekazywana wiedza uwzględnia 

perspektywę i potrzeby decyzyjne wyższej 

kadry menedżerskiej.   

K_W02 

K_W05 

K_W07 

K_W08 

K_U01 

K_U02 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K06 

Metody oceny 

projektów 

inwestycyjnych 

III 5 

Celem przedmiotu jest przekazanie 

pogłębionej wiedzy w zakresie metod  

i narzędzi oceny efektywności inwestycji. 

Zajęcia kształtują praktyczne umiejętności  

w obszarze optymalizacji sposobu 

finansowania działalności inwestycyjnej oraz 

planowania finansowego. Studenci 

poszerzają wiedzę na temat rachunku 

decyzyjnego w warunkach ryzyka  

oraz analizy opłacalności produkcji, 

będącego w praktyce biznesowej  

w kompetencji kadry menedżerskiej 

wyższego szczebla. 

K_W07 

K_U01 

K_U02 

K_K02 

K_K03 

Zamówienia 

publiczne 
III 5 

Celem przedmiotu jest przekazanie 

pogłębionej wiedzy z zakresu stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych  

wraz z aktami wykonawczymi do niej 

zarówno z punktu widzenia zamawiającego 

jak i wykonawcy. Dodatkowym celem 

przedmiotu jest zapoznanie studentów  

z podstawowymi zasadami, pojęciami  

i regułami dotyczącymi udzielania zamówień 

publicznych w Polsce, stanowiącymi 

podstawę decyzyjną w praktyce gospodarczej 

organizacji różnego typu. 

K_W02 

K_W12 

K_U01 

K_U09 

K_K02 

K_K03 

Fundusze 

europejskie 
IV 4 

Celem przedmiotu jest przekazanie 

pogłębionej wiedzy z zakresu funduszy 

europejskich, ich klasyfikacji oraz 

charakterystyki. W ramach przedmiotu 

studenci zapoznają się z kluczowymi 

zagadnieniami odnoszącymi się do polityki 

spójności oraz funduszy strukturalnych  

oraz nabywają praktyczne umiejętności 

przygotowania projektu z wykorzystaniem 

funduszy europejskich. 

K_W03 

K_W10 

K_U01 

K_U02 

K_K04 

K_K05 



 

Strategie 

finansowania 

przedsiębiorstw 

III 5 

Celem przedmiotu jest przedstawienie  

w sposób pogłębiony wiedzy dotyczącej 

wybranych zagadnień związanych  

ze strategią finansowania przedsiębiorstwa 

oraz nabycie prze studentów umiejętności 

związanych z podejmowaniem decyzji 

dotyczących wyboru strategii.  

K_W01 

K_W07 

K_W10 

K_U02 

K_U03 

K_K02 

Zarządzanie 

wartością 

przedsiębiorstwa 

IV 4 

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie 

studentom wiedzy w stopniu pogłębionym 

dotyczącej najistotniejszych zagadnień 

związanych z zarządzaniem wartością 

przedsiębiorstwa oraz wykształcenie 

umiejętności w sferze identyfikacji, wyboru  

i praktycznej aplikacji metod wyceny 

przedsiębiorstwa. 

K_W01 

K_W07 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_K02 

Rynki  

i instrumenty 

finansowe 

IV 4 

Celem przedmiotu jest przekazanie  

w stopniu pogłębionym wiedzy  

o funkcjonowaniu i mechanizmach działania 

poszczególnych segmentów rynku 

finansowego. Głowna uwaga skupiona jest na 

instrumentach rynku pieniężnego  

oraz banku centralnym jako integralnym 

podmiocie. Przedmiot ukazuje mechanizmy 

działania oraz sposoby wyceny 

podstawowych instrumentów finansowych, 

transferu kapitału i ryzyka. W ramach 

realizacji przedmiotu studenci kształtują 

umiejętność oceny i interpretacji 

podstawowych zjawisk występujących  

na rynkach finansowych.  

K_W02 

K_W03 

K_W07 

K_W08 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

K_U09 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

K_K06 

Obciążenia 

publiczno-

prawne 

przedsiębiorstw 

IV 4 

Celem przedmiotu jest przedstawienie  

w stopniu pogłębionym wiedzy z zakresu 

problematyki rozliczeń publiczno – 

prawnych podmiotów gospodarczych. 

Studenci poznają teoretyczne i praktyczne 

zagadnienia dotyczące rozliczeń publiczno - 

prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

opodatkowania dochodów z działalności 

gospodarczej prowadzonej w Polsce. 

K_W01 

K_W02 

K_U01 

K_U04 

K_K05 

K_K06 

Ocena kondycji 

finansowej 

przedsiębiorstw 

IV 4 

Celem przedmiotu jest przestawienie  

w stopni pogłębionym wiedzy związanej  

z oceną kondycji finansowej przedsiębiorstw, 

w tym analizy wstępnej oraz analizy 

wskaźnikowej oraz nabycie przez studentów   

praktycznych umiejętności w tym zakresie. 

K_W07 

K_U01 

K_K02 

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów II stopnia umieszczonym na stronie Wydziału 


