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Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ZFP 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu fakultatywny  

Rok studiów /semestr 2/3 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

wykład - 30 godz., do wykonania w  formie e-zajęć: 9 godz.  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu gospodarki finansowej 

przedsiębiorstw oraz wykształcenie umiejętności w sferze identyfikacji i rozwiązywania problemów 

związanych z analizą i planowaniem finansowym w przedsiębiorstwie, pozyskaniem środków 

finansowych oraz zarządzaniem majątkiem i strukturą kapitału. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, rozwiązywanie testów i zadań 

sytuacyjnych.. Egzamin pisemny w formie testu. 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
WIEDZA 

E2_W03 
ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz 

rządzących nimi prawidłowości 
S2A_W03 

E2_W06 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz 

techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych 

dyscyplinie nauk ekonomicznych, a także modelowania struktur 

gospodarczych 

S2A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

E2_U01 

potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo 

interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne i 

wzajemne relacje między nimi 

S2A_U01 

E2_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 

przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz potrafi 

formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane metody analiz 

w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych  

S2A_U02 

E2_U07 

wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i 

dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i 

samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów 

S2A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

E2A_K06 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą 

wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 
S2A_K06 

 

Punkty ECTS 3 



Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

udział w zajęcia (wykłady) 30 godz. zapoznanie się z zalecaną literaturą 20 godz. konsultacje 4 godz. 

przygotowanie do egzaminu 20 godz. egzamin 1 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 1,4 

o charakterze praktycznym 40 1,6 

  

Data opracowania: 01.10.2015r. 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Teresa Mikulska 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ZFP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział  Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 2/3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godz. , do wykonania w  formie e-zajęć: 9 godz.   
Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, 

rozwiązywanie testów i zadań sytuacyjnych. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Teresa Mikulska/ doktor 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Istota i specyfika zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 

2. Działalność gospodarcza. Formy działalności gospodarczej. 

3. Zasoby przedsiębiorstwa i ich struktura 

4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 

5. Wynik finansowy i czynniki kształtujące jego poziom 

6. Podstawy rachunku zmiennej wartości pieniądza w czasie  

7. Zarządzanie składnikami obrotowymi majątku 

8. Kryteria oceny działalności przedsiębiorstwa 

9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt kształcenia Aktywność na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

E2_W03  
X 

E2_W06  
X 

E2_U01 X X 
E2_U02 X X 
E2_U07  

X 
E2A_K06 X X 

Forma i warunki zaliczenia 

Przedmiotu 

Egzamin pisemny w formie testu. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,: Difin, Warszawa 

2011. 

2. D. Wielgórka, M. Chudzicki,  Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 

Częstochowa 2009.  

3. J. Koralun-Bereźnicka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 

 podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii 

Morskiej, Gdynia 2008.  

Uzupełniająca: 

1. W. Gos,  Kapitał oraz finansowanie działalności 

gospodarczej,.  Difin, Warszawa 2012. 

2. M.  Grabowska, Zarządzanie płynnością finansową 

http://katalogi.uwb.edu.pl/F/XSK7UNXF3ULIQGNR884GLVKDREX4JQNQKQEF7DK8JEU7UMTYY6-57308?func=full-set-set&set_number=924237&set_entry=000001&format=999
http://katalogi.uwb.edu.pl/F/XSK7UNXF3ULIQGNR884GLVKDREX4JQNQKQEF7DK8JEU7UMTYY6-57308?func=full-set-set&set_number=924237&set_entry=000001&format=999


przedsiębiorstw,.  CeDeWu, Warszawa 2012. 

3. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

4. M. Ambroziak,  Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2010. 

5. J. Jaworski, Informacja finansowa w zarządzaniu małym 

przedsiębiorstwem,  Wyższa Szkoła Bankowa w 

Gdańsku; CeDeWu.pl, Warszawa 2012.  

 

 

         ……………………………….
         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. 

 

 


