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Umiejętność wyszukiwania i mierzenia związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi w podmiotach
gospodarczych oraz wpływu otoczenia na ich zachowanie. Zrozumienie i interpretacja za pomocą metod badawczych
informacji o przedsiębiorstwie w celu podejmowania właściwych decyzji i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje
zawarte m.in. w sprawozdaniach finansowych. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w
grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej do opisu i analizowania procesów
gospodarczych.

wiedza

2

EP2

1

EP3

Analizuje przyczyny przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk gospodarczych. Wykorzystuje
zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy
teoretycznej do opisu i analizowania procesów
gospodarczych.
Analizuje przyczyny przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk gospodarczych. Wykorzystuje
zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu w ocenie
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
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programu
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efektów dla obszaru
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K_W06
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K_U03

S2A_U03

K_U09

S2A_U08

2

EP4

3

EP5

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
zwłaszcza związane z ewolucją prawa z dziedziny
finansów i rachunkowości

K_U06

S2A_U05

4

EP6

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności

K_U07

S2A_U06

Semestr

Liczba godzin

umiejętności

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Analiza finansowa
Forma zajęć: wykład

1/3

1. Istota i znaczenie analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstw

2

1

2

2

2

4

4. Analiza zadłużenia i niezależności finansowej

2

2

5. Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa

2

2

6. Pomiar i analiza rentowności

2

4

1. Ocena wstępna sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa

2

3

2. Praktyczne zastosowanie metod oceny efektywności i wykorzystania zasobów majątkowych w
przykładowej firmie

2

2

3. Analiza zadłużenia badanego przedsiębiorstwa

2

2

4. Ocena statycznej i dynamicznej płynności finansowej badanego przedsiębiorstwa.

2

4

5. Wykorzystanie metod oceny sprawności działania w badaniu przykładowego przedsiębiorstwa

2

2

6. Praktyczne zastosowanie metod analizy rentowności w przykładowej firmie

2

2

2. Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny
sytuacji finansowej przedsiębiorstw
3. Ocena statycznej płynności finansowej (długoterminowa, krótkoterminowa, kapitał pracujący, model
płynności finansowej, badanie dynamicznej płynności finansowej)

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, praca w grupach, case study
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

KOLOKWIUM
Zaliczenie ćwiczeń: - kolokwium (75% oceny) - aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach (25% oceny). Kolokwium
obejmują pytania teoretyczne i zadania; sprawdzają osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń: - kolokwium (75% oceny) - aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach (25% oceny). Kolokwium
obejmują pytania teoretyczne i zadania; sprawdzają osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
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Jerzemowska M (2013): Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE

Literatura uzupełniająca

Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i
rozwiązania, Warszawa, CeDeWu
Skoczylas W. (2009): Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa, SKwP

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

13

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

2/3

3/3

