
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2013/2014 
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 

III/6 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  
10010000 Katedra Ekonomii 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3MOP 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Metody Oceny Projektów Inwestycyjnych 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach, której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                              

 
Język kursu/przedmiotu 

Język polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

mgr Ernest Ginc 

 

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

mgr Ernest Ginc 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

mgr Ernest Ginc 

 

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 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metod oceny 
projektów inwestycyjnych. 

 
Wymagania wstępne 

Matematyka 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podczas zajęć studenci poznają metody kalkulacji kosztu kapitału, dyskontowe 

metody oceny projektów inwestycyjnych, metody oceny ryzyka oraz warunków 
podejmowania decyzji w ramach procedur oceny opłacalności projektów 

inwestycyjnych. 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 
ZAJĘCIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE (charakterystyka przedmiotu, 

przedstawienie bloków tematycznych oraz planu ćwiczeń, zapoznanie studentów 

z warunkami zaliczenia ćwiczeń, skalą ocen). 

 

TEMAT 1: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH FINANSOWANIE. 

KOSZT KAPITAŁU           

 pojęcie i rodzaje inwestycji 

 źródła finansowania inwestycji 

 koszt kapitału własnego 

 koszt kapitału obcego 

 średni ważony koszt kapitału 

 

TEMAT 2: RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI   

 procent prosty i składany (dyskonto) 

 wartość funduszu i strumienia w warunkach analizy okresowej 

 metoda równych rat 

 element czasu w rachunku – zamrożenie nakładów w czasie 

 ogólne zasady sporządzania rachunku i formuły oceny efektywności inwestycji 

 

TEMAT 3: RATALNA SPŁATA KREDYTU  

 zasada równoważności rat i długu 

 wartość długu bieżącego 

 spłata kredytu w równych ratach 

 spłata kredytu w ratach o stałej części kapitałowej 

 spłata kredytu z wynegocjowaną ratą spłaty 

 spłata kredytu z karencją spłat 

2 
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TEMAT 4: DYNAMICZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI CZ.1  

 istota przepływów pieniężnych 

 zaktualizowana wartość netto (NPV) 

 wewnętrzna stopa procentowa (IRR) 

 wartość końcowa netto (NTV) 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEMATÓW 1-4 (powtórzenie materiału, 

przygotowanie do kolokwium) 

 
KOLOKWIUM I 

 
TEMAT 4: DYNAMICZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI CZ.2  

 istota przepływów pieniężnych 

 zaktualizowana wartość netto (NPV) 

 wewnętrzna stopa procentowa (IRR) 

 wartość końcowa netto (NTV) 

 
TEMAT 5: ZMODYFIKOWANE DYNAMICZNE METODY OCENY 

EFEKTYWNOŚCI  

 zmodyfikowana wewnętrzna stopa procentowa (MIRR) 

 zmodyfikowana zaktualizowana wartość netto 

 zmodyfikowany wskaźnik rentowności inwestycji 

 
TEMAT 6: METODY OCENY RYZYKA       

 analiza wrażliwości 

 wartość oczekiwana wartości bieżącej netto (EV) 

 pozostałe metody oceny ryzyka inwestycyjnego 

 ryzyko operacyjne i finansowe – zagadnienia podstawowe 

 próg rentowności 

 analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej  

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEMATÓW 4-6 (powtórzenie materiału, 

przygotowanie do kolokwium) 

 
KOLOKWIUM II 

ZALICZENIE ĆWICZEŃ 

 

2 

 

 
 

 

 

2 

 

 

2 
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2 

 
 

2 

2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 
Podstawowa: 

1. R.W.Ciborowski, E.Gruszewska, K.Meredyk, Podstawy rachunku efektywności 

inwestycji, UwB Białystok 2001 

2. M.Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN 

Warszawa 2009 

3. J.Koralun-Bereźnicka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, 

przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008 

 

Uzupełniająca: 

1. P.Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I w Warszawie, Warszawa 2005 

2. R.Pastusiak, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2003 
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3. J. Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii., PWN, 

Warszawa,2006 

4. M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006 

5. W.Bień, A.Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin, 

Warszawa 2002 

6. L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007 

7. L. Kurowski, Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław 2004 

8. M. Sierpińska. T.Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza 

przykładów i przypadków, PWN,Warszawa 2007 

9. L. Gąsiorkiewicz, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Sposób i zasady zaliczenia przedmiotu: 

 możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności – każda nieobecność 
ponad dwie musi być odpracowana na dyżurach (w przypadku 
niedopracowania student może nie uzyskać zaliczenia ćwiczeń); 

 ocenianie ciągłe (aktywność na ćwiczeniach) – możliwość zdobycia max 2 
pkt na każdych zajęciach; 

 2 kolokwia sprawdzające podstawową wiedzę teoretyczną (pytania 
testowe wielokrotnego wyboru lub uzupełnienia) oraz umiejętności 

zastosowania metod ilościowych do oceny wybranych obszarów 
efektywności projektów inwestycyjnych (zadania) – max 
2x40pkt=80pkt; 

 możliwość niezapowiedzianych kartkówek; 

 za wszystkie obecności – dodatkowe 5pkt (nie brane są pod uwagę 

odpracowywane i usprawiedliwiane nieobecności) 

 skala wystawiania ocen: 

Suma punktów Ocena 

40-50 3 

50-60 3+ 

60-68 4 

68-74 4+ 

74- 5 
 

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego: 
 
 

Koordynator:  mgr Ernest Ginc   , ...................... 
                                                             (imię i nazwisko)                                        (podpis) 
 
 

 


