
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                         

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

3 / 5 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3AEK 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Analiza ekonomiczna 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                               

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Vladyslav Vrublevski, mgr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Vladyslav Vrublevski, mgr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin - 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Umiejętność rozumienia oraz wykorzystania metod i technik analitycznych do 

oceny działalności podmiotów gospodarczych oraz analizy i oceny powiązań 
pomiędzy wynikami analizy ekonomicznej a decyzjami podejmowanymi przez 
przedsiębiorstwa 

 
 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw rachunkowości 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy 

ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie 
ekonomicznej, z metodami statycznymi i dynamicznymi oceny projektów 
inwestycyjnych. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza 

podstawowych sprawozdań finansowych i ocena wskaźnikowa rentowności, 
płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników 

kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów 
prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi 
analiza i ocen gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami. 

 
 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Istota, zakres, zadania i odbiorcy analizy ekonomicznej oraz formy 
prezentacji jej wyników. Podstawy porównań. Etapy postępowania 
analitycznego. Rodzaje analiz ekonomicznych. 

2. Charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej i 
ich praktyczne zastosowanie w zadaniach. 

3. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-
majątkowej, z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych 
zawartych w bilansie i informacji dodatkowych, z wykorzystaniem 

programu Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Kapitał obrotowy 
netto - pomiar i znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

3 
 
 

5 
 

5 
 
 

 
 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

4. Wstępna i przyczynowa analiza rachunku zysków i strat. 

Istota, cel i zakres analizy kosztów działalności w teorii i praktyce. 
Istota, cel i zakres analizy: sprzedaży i cen, produkcji. Analiza wyniku 
finansowego. 

5. Analiza gospodarki pieniężnej w oparciu o rachunek przepływów 
pieniężnych. Zmiany w kapitale własnym. 

6. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy: płynność, rentowność, 
zadłużenie, sprawność działania. 
7. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi i zaopatrzenia 

materiałowego. 
8. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności pracy i kosztów pracy. 

9. Ocena efektywności inwestycji oraz projektów gospodarczych - istota 
metod oceny wartości pieniądza w czasie i metod zdyskontowanych i ich 

praktyczne wykorzystanie. 
10. Zaliczenie. 
 

Razem godzin 

3 

 
 
 

2 
 

4 
 
2 

 
2 

2 
 

 
2 
 

30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów 
światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004. 

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003. 
Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, 

Warszawa 2006. 
 

Literatura dodatkowa: 
Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2007 
Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja 

Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

10 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Kolokwium w formie pisemnej (75% maksymalnej liczby punktów) i praca na 
zajęciach (25% maksymalnej liczby zdobytych punktów): 

90,1% - 100% ocena bdb 
80,1% - 90% ocena db+ 
70,1% - 80% ocena db 

60,1% - 70% ocena dost+ 
50,1% - 60% ocena dost 

Do 50% ocena ndst. 

 


