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Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na
dokonanie oceny aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z
planowaną transakcją kapitałową.
Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej przedsiębiorstw oraz zarządzania finansami w
przedsiębiorstwie. Podstawowe umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Student zna podstawowe metody stosowane w
analizie due diligence

K_W06

S2A_W06

EP2

Student umie posługiwać się metodami
stosowanymi w analizie due diligence

K_U02
K_U09

S2A_U02
S2A_U08

EP3

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać
dylematy występujące podczas analizy due
diligence

K_K04

S2A_K04

Semestr

Liczba godzin

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

kompetencje społeczne

1

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Due diligence
Forma zajęć: wykład
1. Istota i procedura analizy due diligence

4

1

2. Analiza rynków, produktów, konkurencji

4

2

3. Analiza procesu produkcji i technologii

4

1

4. Analiza kierownictwa i personelu

4

1

5. Analiza organizacji i zarządzania

4

1

6. Analiza planowania i kontroli

4

1

7. Analiza sytuacji finansowej, podatkowej i systemu rachunkowości

4

4

8. Analiza systemu badań i rozwoju

4

1

9. Analiza ekonologiczna

4

1
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10. Analiza prawna

4

2

1. Analiza rynków, produktów, konkurencji - case study

4

2

2. Analiza procesu produkcji i technologii - case study

4

1

3. Analiza kierownictwa i personelu - case study

4

1

4. Analiza organizacji i zarządzania - case study

4

1

5. Analiza planowani i kontroli - case study

4

1

6. Analiza sytuacji finansowej, podatkowej i systemów rachunkowości - case study

4

4

7. analiza systemu badań i rozwoju - case study

4

1

8. Analiza ekologiczna - case study

4

1

9. Analiza prawna - case study

4

2

10. Sprawdzian

4

1

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

prezentacje multimedialne, pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości, pogadanka utrwalająca, dyskusja
dydaktyczna, praca z książką, case studies
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJE)
EP1,EP2,EP3
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego zagadnienia prezentowane
na wykładach i ćwiczeniach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby pkt. ze sprawdzianu. Oceny ze
sprawdzianu są wystawiane wg następującej skali:
- 50%-60% - ocena dostateczna
- 60%-70% - ocena dostateczna+
Forma i warunki zaliczenia - 70%-80% - ocena dobra
- 80%-90% - ocena dobra+
- 90%-100% - ocena bardzo dobra
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest oceną ze sprawdzianu.

Kocemba Karolina, Latawiec-Chara Dominika, Tomczak Michał (2011): Due diligence, LexisNexis
Literatura podstawowa
Waldemar Fołtyn (2005): Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw, Poltext
Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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