
 

Załącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1202 

Senatu UwB 

z dnia  29 lutego 2012 r. 

 

Metody oceny projektów inwestycyjnych 
nazwa przedmiotu 

 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3MOP 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł kierunkowy ME_3 

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metod oceny projektów 

inwestycyjnych, które będą mogli wykorzystać w praktyce, pisząc biznes plany czy studia 

wykonalności projektów inwestycyjnych. Podczas zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń, 

studenci poznają przede wszystkim metody kalkulacji kosztu kapitału, dyskontowe metody 

oceny projektów inwestycyjnych, metody oceny ryzyka oraz warunków podejmowania 

decyzji w ramach procedur oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz nabywają 

umiejętności stosowania tych metod w praktyce. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy 

do dyskusji oraz rozwiązywania przykładów; 

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy indywidualnej i grupowej w formie odpowiedzi 

ustnych, rozwiązywania zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz prac samodzielnych. 

Konsultacje – indywidualne. 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności (indywidualnej i grupowej)  

oraz kolokwium; 

- wykład: egzamin pisemny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 
Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań 

ekonomicznych wraz z podstawową literaturą 
E1A_W01 

Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi 
E1A_W02 

Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia 

działalności gospodarczej i ich mechanizmach 
E1A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 
Student potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami 

ekonomicznymi 
E1A_U01 

Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego 

rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych 
E1A_U02 

Student potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze E1A_U04 
Student potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania prostych 

problemów mikroekonomicznych  i makroekonomicznych oraz do ukształtowania 

własnej opinii na temat kwestii gospodarczych i społecznych 
E1A_U06 

Student analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczy 

w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie 
E1A_U07 

Student posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów 

gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
E1A_U08 

Student dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, z 

uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
E1A_U10 

Student potrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych 

wielkości i mierników gospodarczych 
E1A_U12 

Student podejmuje próby rozwiązywania problemów za pomocą odpowiednich metod 

i narzędzi z zakresu teorii ekonomii 
E1A_U13 

Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne 

i informacje rynkowe 
E1A_U14 

Student potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole E1A_U18 
Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 

kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 
E1A_U20 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
E1A_K03 

Student jest kreatywny  i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej E1A_K05 
Student ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc 

jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji 
E1A_K06 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach 9 

Przygotowanie do wykładów 15 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 

Przygotowanie prac domowych 10 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Kolokwium 4 

Egzamin 2 

Razem 150 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2 

o charakterze praktycznym 90 3 

  

Data opracowania: 30.09.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
mgr Vladyslav Vrublevski 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Metody oceny projektów inwestycyjnych 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3MOP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr III rok/semestr 6 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący mgr Vladyslav Vrublevski 

Treści merytoryczne przedmiotu TEMAT 1: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH 

FINANSOWANIE. KOSZT KAPITAŁU (2 godz.) 

• pojęcie i rodzaje inwestycji 

• źródła finansowania inwestycji 

• koszt kapitału własnego 

• koszt kapitału obcego 

• średni ważony koszt kapitału 

TEMAT 2: RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI 

INWESTYCJI (3 godz.) 

• rodzaje rachunku ekonomicznej efektywności 

• procent prosty i składany (dyskonto) 

• wartość funduszu i strumienia w warunkach analizy okresowej 

• metoda równych rat 

• ogólne zasady sporządzania rachunku i formuły oceny 

efektywności inwestycji 

• element czasu w rachunku – zamrożenie nakładów w czasie 

TEMAT 3: RATALNA SPŁATA KREDYTU (2 godz.) 

• 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 

TEMAT 4: DYNAMICZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI 

(3 godz.) 

• istota przepływów pieniężnych 

• zaktualizowana wartość netto (NPV) 

• wartość końcowa netto (NTV) 

• wewnętrzna stopa procentowa (IRR) 

TEMAT 5: ZMODYFIKOWANE DYNAMICZNE METODY 

OCENY EFEKTYWNOŚCI (2 godz.) 

• zmodyfikowana wewnętrzna stopa procentowa (MIRR) 

• zmodyfikowana zaktualizowana wartość netto 

• zmodyfikowany wskaźnik rentowności inwestycji 

TEMAT 6: METODY OCENY RYZYKA (2 godz.) 

• analiza wrażliwości 

• wartość oczekiwana wartości bieżącej netto (EV) 

• pozostałe metody oceny ryzyka inwestycyjnego 

TEMAT 7: RYZYKO OPERACYJNE I FINANSOWE – ANALIZA 

DŹWIGNI (2 godz.) 

• ryzyko operacyjne i finansowe 

• próg rentowności 

• analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej 

EGZAMIN (2 godz.) 



Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 
Aktywność na zajęciach Egzamin 

E1A_W01 x x 

E1A_W02 x x 

E1A_W06 x x 

E1A_U01 x x 

E1A_U02 x x 

E1A_U04 x x 

E1A_U06 x x 

E1A_U07 x x 

E1A_U08 x  

E1A_U10 x x 

E1A_U13  x 

E1A_U18 x  

E1A_K03 x  

E1A_K05 x  

E1A_K06 x x 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Pisemny egzamin w zakresie tematyki prezentowanej na wykładach. 

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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 

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 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Metody oceny projektów inwestycyjnych 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3MOP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr III rok/semestr 6 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący mgr Vladyslav Vrublevski 

Treści merytoryczne przedmiotu TEMAT 1: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH 

FINANSOWANIE. KOSZT KAPITAŁU (4 godz.) 

• pojęcie i rodzaje inwestycji 

• źródła finansowania inwestycji 

• koszt kapitału własnego 

• koszt kapitału obcego 

• średni ważony koszt kapitału 

TEMAT 2: RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI 

INWESTYCJI (6 godz.) 

• rodzaje rachunku ekonomicznej efektywności 

• procent prosty i składany (dyskonto) 

• wartość funduszu i strumienia w warunkach analizy okresowej 

• metoda równych rat 

• ogólne zasady sporządzania rachunku i formuły oceny 

efektywności inwestycji 

• element czasu w rachunku – zamrożenie nakładów w czasie 

TEMAT 3: RATALNA SPŁATA KREDYTU (4 godz.) 

• 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 

TEMAT 4: DYNAMICZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI 

(4 godz.) 

• istota przepływów pieniężnych 

• zaktualizowana wartość netto (NPV) 

• wartość końcowa netto (NTV) 

• wewnętrzna stopa procentowa (IRR) 

TEMAT 5: ZMODYFIKOWANE DYNAMICZNE METODY 

OCENY EFEKTYWNOŚCI (2 godz.) 

• zmodyfikowana wewnętrzna stopa procentowa (MIRR) 

• zmodyfikowana zaktualizowana wartość netto 

• zmodyfikowany wskaźnik rentowności inwestycji 

TEMAT 6: METODY OCENY RYZYKA (4 godz.) 

• analiza wrażliwości 

• wartość oczekiwana wartości bieżącej netto (EV) 

• pozostałe metody oceny ryzyka inwestycyjnego 

TEMAT 7: RYZYKO OPERACYJNE I FINANSOWE – ANALIZA 

DŹWIGNI (2 godz.) 

• ryzyko operacyjne i finansowe 

• próg rentowności 

• analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej 

KOLOKWIA ZALICZENIOWE (4 godz.) 



Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prace 

samodzielne 

- pisemne 

Praca w 

grupach 
Kolokwium 

E1A_W01 x   x 

E1A_W02 x   x 

E1A_W06 x x x x 

E1A_U01 x   x 

E1A_U02 x x x x 

E1A_U04 x  x x 

E1A_U06 x x x x 

E1A_U07 x  x x 

E1A_U08 x  x  

E1A_U10 x   x 

E1A_U12  x x  

E1A_U13  x x x 

E1A_U14  x x  

E1A_U18 x  x  

E1A_U20  x x  

E1A_K03 x  x  

E1A_K05 x  x  

E1A_K06 x  x x 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność  na zajęciach, 

wykonanie pracy domowej oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia z 

kolokwium. Na ocenę końcową będzie miała wpływ także 

aktywność studenta. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. 

dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) 

kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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 

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 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 



                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 


