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Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy o produktach i rozwiązaniach finansowych, która przygotuje studentów do wykonywania czynności
wchodzących w skład szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego dla klientów
indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych.

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu makro i mikroekonomii a także zjawisk zachodzących w gospodarce.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

wiedza

2

3

KOD

EP1

EP2

EP3

Opis efektu

zna rozszerzone koncepcje zachowań człowieka w
gospodarce, w szczególności w zakresie zachowań
etycznych doradcy ekonomiczno-prawnego
posiada pogłębioną wiedzę na temat metod i
narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych,
właściwych dla nauk ekonomicznych i nauk
prawnych, pozwalających opisywać struktury i
instytucje prawne i ekonomiczne oraz procesy w
nich i między nimi zachodzące
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych
systemów i norm reguł (prawnych, ekonomicznych,
zawodowych, moralnych i etycznych) związanych
zawodem doradcy ekonomiczno- prawnego

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

S2A_W05
S2A_W07

K_W06

S2A_W06

K_W07

S2A_W07
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1

2

umiejętności

3

EP4

EP5

EP6

potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy
ekonomiczno-prawne oraz występujące między
nimi relacje
potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i zjawisk ekonomiczno-prawnych oraz
potrafi formułować własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz
potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk i
procesów ekonomiczno-prawnych wykorzystując
zdobytą wiedzę oraz formułować własne opinie i
stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

K_U01

S2A_U01

K_U02

S2A_U02

K_U03

S2A_U03

K_U07

S2A_U06

4

EP7

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie
doradztwa ekonomiczno-prawnego i podatkowego
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i
przydatności stosowanej wiedzy

5

EP8

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i wybranym
języku obcym w zakresie nauk ekonomicznych i
nauk prawnych

K_U11

S2A_U10

1

EP9

zna zasady i warunki uczestniczenia w pracy
grupowej oraz organizowania i kierowania
niewielkimi grupami. Potrafi tę wiedzę i
umiejętność wykorzystywać we współdziałaniu z
grupą, przyjmując w niej różne role

K_K02

S2A_K02

2

EP10

potrafi osiągać wyznaczone cele związane z
prowadzonymi przez siebie badaniami z zakresu
nauk ekonomicznych i nauk prawnych

K_K03

S2A_K03

3

EP11

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu doradcy
ekonomiczno-prawnego

K_K04

S2A_K04

EP12

umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty prawne i
ekonomiczne oraz przewiduje wielokierunkowe
skutki swojej działalności w obszarze doradztwa
ekonomiczno-prawnego

K_K05

S2A_K05

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

4

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Doradztwo finansowe
Forma zajęć: wykład
1. Obszary doradztwa finansowego. Zadania doradcy finansowego.

3

1

2. Doradztwo finansowe w działalności przedsiębiorstw.

3

2

3. Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału własnego.

3

3

4. Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału obcego.

3

3

5. Doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw.

3

2

6. Doradztwo w planowaniu i realizacji decyzji strategicznych.

3

2

7. Doradztwo w zakresie polityki dywidendowej i sukcesji.

3

2

3

3

3

3

3

2

4. Analiza strategiczna i opcje realne.

3

2

5. Faktoring, forfaiting.

3

2

6. Analiza symptomów kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie.

3

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Metody pozyskiwania kapitału własnego: emisja akcji, dopłaty akcjonariuszy, zyski zatrzymane.
2. Metody pozyskiwania kapitału obcego - giełda, NewConnect, Catalyst, obligacje, leasing, kredyty i
pożyczki
3. Metody analizy ryzyka. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania.
Przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w transakcjach zabezpieczających (opcje
finansowe, hedging).
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7. Kolokwium
Metody kształcenia

3

1

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych., Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7
Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnego wyniku uzyskanego z kolokwium oraz
prezentacji.
KOLOKWIUM Zaliczenie pisemne na ocenę (obejmuje ocenę z kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów, ćwiczeń
oraz zalecanej literatury). Zasady oceniania kolokwium są następujące:
- ocena dostateczna od 50%,
- ocena dostateczna plus od 65 - ocena dobra od 75%,
- ocena dobra od 85%,
- ocena bardzo dobra od 90%.
Forma i warunki zaliczenia Wpływ oceny z kolokwium na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt.
PREZENTACJA Prezentacje prac studentów obejmujące zagadnienia z zakresu przedmiotu. Zaliczenie polega na
przedstawieniu podczas zajęć zadanych przez wykładowcę tematów w formie prezentacji lub case study; wpływ na
ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.
PREZENTACJA

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej z kolokwium i prezentacji.
KOLOKWIUM - wpływ oceny z ćwiczeń na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt.
PREZENTACJA - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.
A. Duliniec (2011): Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa
Dębski W. (2011): Rynek finansowy i jego mechanizmy,, Warszawa, PWN
Jajuga K., Jajuga T. (2011): Inwestycje ? instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Jan Czekaj, Zbigniew Dresler (2005): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
P. Misztal (2004): Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego., Difin, Warszawa
red. Panfil M. (2011): Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków., Wydanie 2, Difin, Warszawa
T. Kaczmarek (2010): Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne,, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Pyka I. red. (2010): Rynki finansowe,, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

11

Studiowanie literatury

6

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

7

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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