
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu finansów 

przedsiębiorstwa, usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla menedżera pionu finansowego, w 

szczególności: rozumienia informacji sprawozdawczych i zarządzania finansami    
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-2-FPR-JWKE Punkty ECTS 4 

Semestr: IV Letni/zimowy letni 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność:  

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

kierunkowy Forma zajęć
3
: Wykład, konwersatoria 

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …60…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych        20           godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta   40      godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …40….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych      10           godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta   30    godz. 

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław 

Szczęsny 
Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Wiedza z zakresu „Finansów” (przedmiot realizowany w 

poprzednim semestrze),  umiejętność wykorzystania wiedzy z 

zakresu: analizy ekonomicznej i podstaw rachunkowości. 

 

Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą x 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
x 

3. Ćwiczenia aktywizujące  

4. Metody problemowe  

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
x 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



 

Lp. Treści programowe Liczba godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  

 

2. 

 

3.  

4. 

 

5.  

 

6. 

 

7.   

8.  

9.  

 

 

10.  

 

11. 

 

12.  

 

13.  

14.  

15.  

Przedmiot finansów przedsiębiorstwa; cel i formy działalności 

gospodarczej, zjawiska finansowe w przedsiębiorstwie, 

Źródła informacji finansowej; zasoby przedsiębiorstwa i źródła ich 

finansowania, reguły bilansowe, 

Źródła i systematyka kosztów; kategorie wyniku finansowego,  

Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie; rodzaje działalności w rachunku 

cash flow, 

Systematyka źródeł finansowania; finansowanie własne i zewnętrzne; istota  

leasingu, faktoringu, franczyzy, 

Rola kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie, cykl operacyjny i 

gotówkowy;  

Optymalizacja zapasów; strategie zarządzania kapitałem obrotowym, 

Korzyści skali; koszty zmienne i koszty stałe; próg rentowności, 

Diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: mierniki oceny 

wypłacalności krótko- i długookresowej; efektywności wykorzystania 

zasobów; mierniki rentowności,  

Diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: wskaźniki syntetyczne; 

modele wczesnego rozpoznania zagrożeń, 

Zasady szacowania przepływów pieniężnych z inwestycji; kapitał obrotowy 

netto; metody amortyzowania środków trwałych,  

Rynkowa stopa procentowa versus wymagana stopa zwrotu z inwestycji; 

koszt kapitału i odsetkowa tarcza podatkowa,  

Ilościowe kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, 

Zastosowania kryterium NPV do różnego rodzaju inwestycji, 

Ryzyko rynkowe i wyłączne oraz metody szacowania ryzyka   

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01, W02, 

W03, W04 

U01, U02, 

U03, U04 

K01, K02, 

K03, K04, 

K05 

Wykład Aktywność 

na 

zajęciach 

oraz 

egzamin 

końcowy 

K_W02 

K_W10 

K_W14 

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U09 

K_K01 

K_K04 

K_K09 

 Ćwiczenia   

W01, W02, 

W03, W04 

U01, U02, 

Konwersatorium  Aktywność 

na 

zajęciach 

K_W02 

K_W10 

K_W14 



U03, U04 

K01, K02, 

K03, K04, 

K05 

oraz 

egzamin 

końcowy 

K_U01 

K_U02 

K_U05 

K_U09 

K_K01 

K_K04 

K_K09 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Szczęsny W., 2010, Finanse; Zarys wykładu, Difin, Warszawa 

Szczęsny W., 2007, Finanse i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 

Uzupełniająca: Szczęsny W. (red.), 2012, Finanse firmy; Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, 

Warszawa 

Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

WIEDZA 

W01 ma podstawą wiedzę o nauce finansów 

przedsiębiorstwa, ich miejscu w systemie nauk 

społecznych 

S1A_W01 K_W14 

W02 zna zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych i 

rozumie treść informacji finansowej  

S1A_W02 

S1A_W03 

K_W02 

W03 zna podstawowe metody i narzędzia zarządzania 

finansami 

S1A_W06 K_W14 

W04 ma wiedzę o czynnikach sukcesu przedsiębiorstwa i 

ryzyku działalności gospodarczej  

S1A_W04 

S1A_W05 

S1A_W11 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska pieniężne 

w przedsiębiorstwie  

S1A_U01 K_U01 

U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk 

pieniężnych w przedsiębiorstwie 

S1A_U02 K_U02 

U03 potrafi właściwie analizować przyczyny zagrożeń w S1A_U03 K_U05 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego                     

i praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



kontynuowaniu działalności gospodarczej 

U04 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów i podejmuje w tym zakresie odpowiednie 

decyzje  

S1A_U07 K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K01 K_K09 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonując 

fragment zadania  

S1A_K03 K_K01 

K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu 

S1A_K04 K_K04 

K04 umie uczestniczyć w przygotowaniu decyzji 

inwestycyjnych uwzględniając aspekty prawne, 

ekonomiczne i polityczne 

S1A_K05 K_K02 

K05 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności 

S1A_K06 K_K09 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 

efektów 
kształcenia 

określonego dla 

modułu  w 
zakresie wiedzy 

umiejętności i 

kompetencji 

Student uzyskuje 

poniżej 50% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 50 do 59% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 60 do 69% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje  

od 70 do 79% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

od 80 do 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

Student uzyskuje 

powyżej 89% 
max. liczby 

punktów dla 

danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


