
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Otwarcie na literaturę problemu

Śledzenie regulacji prawnych, krajowych oraz unijnych

Zrozumienie różnych postaci wskaźników, indeksów i innych postaci miar

Orientacja w rodzajach i znaczeniu wskaźników w analizie ekonomiczno-finansowej

Orientacja w możliwości wykorzystania wskaźników

Obliczanie poszczególnych rodzajów wsakźników

Interpretowanie otrzymanych wyników

Wykorzystanie otrzymanych wyników

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_ZF_06_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAnaliza wskaźnikowa

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejetności posługiwania się przez Słuchacza różnego rodzaju wskaźnikami 
wykorzystywanymi w ekonomii, naukach o zarządzaniu oraz finansach.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Elementarna wiedza z zakresu statystyki opisowej, ekonomii, zarządzania oraz finansów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K02  K_K03  

K_U01  K_U02  K_U03  

K_W01  K_W02  K_W03  

ECTS

Zainteresowanie programami statystycznymi i z zakresu rachunkowości



W C L /P W C L /P

3 3

5 5

3 3

4 4

0 15 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

Wykorzystanie otrzymanych wyników

Zrozumienie różnych postaci wskaźników, indeksów i innych postaci miar

Orientacja w rodzajach i znaczeniu wskaźników w analizie ekonomiczno-finansowej

Obliczanie poszczególnych rodzajów wsakźników

Interpretowanie otrzymanych wyników

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Pojęcie obiektu pomiaru oraz sposoby realziacji pomiarów. Pojęcie miary, wskaźnika, indeksu i innych 
form mierników.

Zakres wykorzystania wskaźników w analizie finansowej oraz ekonomicznej. Kierunki analizy 
wskaźnikowej.

RAZEM

Możliwości wykorzystania wskaźników w diagnostyce ekonomicznej. Wady i zalety wskaźników.

STTemat NST

Mierniki i wskaźniki statystyczne. Matematyka finansowa i jej wskaźniki w analizie ekonomicznej.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Zainteresowanie programami statystycznymi i z zakresu rachunkowości

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

Orientacja w możliwości wykorzystania wskaźników

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemkowska, PWE, Warszawa 2013

K. Piasecki, W. Ronka-Chmielowiec, Matematyka finansowa, C.H.Beck, Warszawa 2011

T.Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo, Wrocław 2011

Uzupełniajaca

T.Dudycz, S.Wrzosek, Analiza finansowa . Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Przygotowanie indywidualnych projektów. Pozytywne zaliczenie sprawdzianów. Aktywność na zajęciach.

Otwarcie na literaturę problemu

Śledzenie regulacji prawnych, krajowych oraz unijnych

W. Garbusiewicz. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

0 Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i wypracowanie u Słuchacza umiejetności zarządzania kapitałem obrotowym w podmiotach 
gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości, dokumentów księgowych, zarządzania i pojęć finansowych oraz ekonomicznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K02  K_K03  

K_U01  K_U02  K_U03  

K_W01  K_W02  K_W03  

Zainteresowanie problememi rachunkowości i finansów.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_ZF_06_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie kapitałem obrotowym

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

Śledzenie regulacji prawno-finansowych.

Zainteresowanie innowacjami finansowo-księgowymi.

Zrozumienie istoty i pojęcia kapitału obrotowego.

Zrozumienie zarządzania kapitałem obrotowym.

Rozumienie analizy kapitału pracującego.

Umiejętność analizy zasobów kapitałowych.

Umiejętność analizy kapitału pracującego i jego elementów.

Umiejętność analizy na rynkach kapitałowych.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS



W C L /P W C L /P

3 3

4 4

4 4

4 4

0 15 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

W.Garbusiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie., PWE, Warszawa 2014

Współczesna analiza finansowa, red. B.Micherda, Zakamycze 2004

T.Dudycz, Analiza finansowa, Indygo, Wrocław 2011

Uzupełniajaca

F.Bławat, Podstawy analizy ekonomicznej. Terie, przykłady, zadania, CeDeWu.pl, Warszawa 2011

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie sprawdzianów. Realizacja samodzielnych projektów. Aktywność na zajęciach.

Śledzenie regulacji prawno-finansowych.

Zainteresowanie innowacjami finansowo-księgowymi.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M.Jerzemowska, PWE, Warszawa 2013

Zainteresowanie problememi rachunkowości i finansów.

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

Rozumienie analizy kapitału pracującego.

NST

Analiza kapitału pracującego. Analiza zasobów kapitałowych.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Umiejętność analizy na rynkach kapitałowych.

Zrozumienie istoty i pojęcia kapitału obrotowego.

Zrozumienie zarządzania kapitałem obrotowym.

Umiejętność analizy zasobów kapitałowych.

Pojęcie i istota kapitału obrotowego (pracującego) i majątku obrotowego. Pojęcie, struktura i rola.

Analiza i zarządzanie zapasami, naleznościami i środkami pieniężnymi.

RAZEM

Analiza na rynkach kapitałowych.

STTemat

Umiejętność analizy kapitału pracującego i jego elementów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące.

ECTS

potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu kosztów do przygotowywania informacji 
decyzyjnych

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie z problematyką rachunku kosztów. Przedstawienie procedur ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Egzamin

Polski

Zarzadzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_01

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunek kosztów

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K01  K_K02  K_K07  

K_U05  K_U06  K_U07  

K_W06  K_W07  K_W08  

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia

potrafi współpracować w grupie

posiada wiedzę w zakresie kategorii kosztów

posiada wiedzę w zakresie ewidencji kosztów

posiada wiedzę w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów

posiada umiejętności ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym

posiada umiejętności identyfikacji i rozliczania kosztów

posiada umiejętności ustalania kosztów uzyskania przychodów



W C L /P W C L /P

2 4

3 6

3 6

3 6

4 8

15 30 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

Nowak E., Rachunek kosztów, Wrocław 2006

Świderska G. K., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Warszawa 2002

Uzupełniająca

Trentowska M., Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Czarnecki J., Rachunek kosztów, Warszawa 2009

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA
Obecność i aktywność podczas zajęć, wyniki ćwiczeń sprawdzających.
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiejętności studenta.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia

potrafi współpracować w grupie

potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu kosztów do przygotowywania informacji decyzyjnych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

posiada wiedzę w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

posiada umiejętności ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym

posiada umiejętności identyfikacji i rozliczania kosztów

NST

Koszty uzyskania przychodów

Całościowe przykłady i zadania sytuacyjne

Istota i kryteria klasyfikacji kosztów

Układy ewidencyjne kosztów

RAZEM

Metody kalkulacji

ST
Temat

posiada umiejętności ustalania kosztów uzyskania przychodów

posiada wiedzę w zakresie kategorii kosztów

posiada wiedzę w zakresie ewidencji kosztów



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

CEL PRZEDMIOTU
Celem zasadniczym przedmiotu jest zapoznanie studentów z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych oraz ze zjawiskami i trendami należącymi do ekonomii międzynarodowej, które tworzą międzynarodowe otoczenie 
makroekonomiczne przedsiębiorstw i banków działających w skali międzynarodowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu podstaw finansów i matematyki finansowej. Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych: algebra.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  
K_U06  

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  

ECTS

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_ZF_02_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuFinanse międzynarodowe

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

Student zna: terminologię z zakresu finansów międzynarodowych, w tym przede wszystkim 
problematyki dotyczącej: systemów kursowych, polityki pieniężnej, bilansu płatniczego, 
integracji gospodarczej i finansowej.

Student zna podstawowe zależności pomiędzy krajowymi a międzynarodowymi rynkami 
finansowymi. Student posiada podstawową dotyczącą znaczenia instytucji regulacyjnych i 
nadzorczych dla funkcjonowania międzynarodowych rynków.

Student zna obszary zarządzania finansami międzynarodowymi przedsiębiorstw. Student 
rozumie znaczenie wartości pieniądza w czasie, kosztu i struktury kapitału, oceny inwestycji 
zagranicznych przedsiębiorstw. 

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zależności pomiędzy stopami 
procentowymi, kursami walutowymi i inflacją; rozumie i identyfikuje zależności występujące 
w gospodarce otwartej (sytuacja w bilansie płatniczym, zależności pomiędzy rynkami 
finansowymi, procesy integracji).

Student rozumie podstawowe danych statystycznych i wskaźników ekonomicznych. Student 
potrafi określić wpływ współczesnego otoczenia makroekonomicznego na decyzje 
przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji ich działalności oraz ich sytuacji finansowej.



U3

K1

K2

K3

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  

Student rozumie znaczenie odpowiedzialności za własną pracę , ćwicząc jednocześnie 
umiejętności przedsiębiorcze.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz podejmuje inicjatywę w realizacji przydzielonego 
zadania na zajęciach.

Student jest wstanie ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych 
przedsiębiorstw za pomocą metod matematycznych i statystycznych.



W C L /P W C L /P

4

4

4

3

15 0 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, 
2015, Wydawnictwo Naukowe PWN

Kowalik Piotr, Pietrzak Agnieszka, Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2007, rozdział 4, 7, 8, 10, 11. 

Uzupełniajaca

Karwowski J., Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010, rozdz. 1-8. 

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Na ocenę z końcową z egzaminu składa się: egzamin pisemny. Do zdobycia oceny pozytywnej konieczne jest zdobycie minimum 51% punktów.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz podejmuje inicjatywę w realizacji przydzielonego zadania na zajęciach.

0

Bernaś Bogumił, Finanse międzynarodowe, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

Student rozumie znaczenie odpowiedzialności za własną pracę , ćwicząc jednocześnie umiejętności 
przedsiębiorcze.

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

Student zna obszary zarządzania finansami międzynarodowymi przedsiębiorstw. Student rozumie znaczenie 
wartości pieniądza w czasie, kosztu i struktury kapitału, oceny inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw. 

NST

Waluty światowe: definicja, rola i znaczenie. Rola głównych walut świata. Główne strefy walutowe 
świata. Międzynarodowe rynki finansowe oraz międzynarodowe transakcje finansowe. Główne i 
regionalne centra finansowe świata. Rynki offshore. Jednolity rynek finansowy w Europie. Kryzys 
finansowy a instytucje regulacyjne i nadzorcze UE.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student jest wstanie ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw za pomocą metod 
matematycznych i statystycznych.

Student zna: terminologię z zakresu finansów międzynarodowych, w tym przede wszystkim problematyki 
dotyczącej: systemów kursowych, polityki pieniężnej, bilansu płatniczego, integracji gospodarczej i finansowej.
Student zna podstawowe zależności pomiędzy krajowymi a międzynarodowymi rynkami finansowymi. Student 
posiada podstawową dotyczącą znaczenia instytucji regulacyjnych i nadzorczych dla funkcjonowania 

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zależności pomiędzy stopami procentowymi, kursami 
walutowymi i inflacją; rozumie i identyfikuje zależności występujące w gospodarce otwartej (sytuacja w bilansie 
Student rozumie podstawowe danych statystycznych i wskaźników ekonomicznych. Student potrafi określić wpływ 
współczesnego otoczenia makroekonomicznego na decyzje przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji ich 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Współczesne systemy kursowe: charakterystyka i ocena funkcjonowania na wybranych przykładach. 
Reguły polityki pieniężnej. Relacje parytetowe: parytet siły nabywczej, efekt Fishera, międzynarodowy 
efekt Fishera, parytet stóp procentowych.

Unia walutowa. Tradycyjna i współczesna teoria optymalnego obszaru walutowego. Bilans płatniczy 
(zagadnienia zaawansowane). Międzynarodowe przepływy kapitałowe.

RAZEM

Ryzyko inwestycji zagranicznych przedsiębiorstwa. Ryzyko kraju - ryzyko polityczne. Główne metody 
oceny ryzyka politycznego. Metody oceny ryzyka politycznego.

STTemat



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

CEL PRZEDMIOTU

Studenci zapoznają się na wykładzie z praktycznymi aspektami funkcjonowania globalnych rynków finansowych. Zostaną omówione 
najważniejsze centra finansowe oraz rozwiązania organizacyjno-prawne, zapewniające ich konkurencyjność. Ponadto słuchacze będą mieli okazję 
poznać instrumenty typowe dla globalnych rynków kapitałowych i pieniężnych. Zostaną również zaprezentowane podstawowe zasady zapisu 
zdarzeń gospodarczych w bilansie płatniczym, tak by dane tam prezentowane mogły być prawidłowo int

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy finansów, Bankowość, Rynki finansowe

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

K_U01  K_U02  K_U03  K_U04  
K_U08  

K_W01  K_W02  K_W03  K_W04  
K_W05  K_W09  

ECTS

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_ZF_02_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarzadzanie finansami na rynkach globalnych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

Student zna podstawy funkcjonowania globalnego rynku finansowego. Zna elementarne 
pojęcie. Posiada podstawową wiedzę na temat wielkości i struktury podmiotów działających 
na globalnych rynkach. 
Student zna podstawowe wyzwania z jakimi mierzy się przedsiębiorstwo działające na 
globalnym rynku finansowym. Potrafi ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia tych 
podmiotów. Zna podstawowe instrumenty finansowe, które umożliwiają zarządzanie tymi 
czynnikami ryzyka.  
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji, zasady dokonywania zapisów i 
wykorzystania bilansu płatniczego. Student zna zagadnienia związane z nierównowagą 
bilansu płatniczego.

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zależności zachodzące na rynku 
finansowym pomiędzy stopami procentowymi, kursami walutowymi i inflacją. Zna 
podstawowe podmioty funkcjonujące na rynku.

Student rozumie podstawowe czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia podmiotów 
działających na rynku finansowym. 



U3

K1

K2

K3

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K02  K_K03  K_K04  

Student rozumie znaczenie odpowiedzialności za własną pracę , ćwicząc jednocześnie 
umiejętności przedsiębiorcze.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz podejmuje inicjatywę w realizacji przydzielonego 
zadania na zajęciach.

Student jest wstanie ocenić wpływ różnych czynników makroekonomicznych na bilans 
płatniczy. 



W C L /P W C L /P

4

4

4

3

15 0 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, 
2015, Wydawnictwo Naukowe PWN
Kowalik Piotr, Pietrzak Agnieszka, Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2007, rozdział 4, 7, 8, 10, 11. 

Uzupełniajaca

Karwowski J., Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010, rozdz. 1-8. 

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Na ocenę z końcową z egzaminu składa się: egzamin pisemny. Do zdobycia oceny pozytywnej konieczne jest zdobycie minimum 51% punktów.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz podejmuje inicjatywę w realizacji przydzielonego zadania na zajęciach.

0

Bernaś Bogumił, Finanse międzynarodowe, 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

Student rozumie znaczenie odpowiedzialności za własną pracę , ćwicząc jednocześnie umiejętności 
przedsiębiorcze.

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji, zasady dokonywania zapisów i wykorzystania bilansu 
płatniczego. Student zna zagadnienia związane z nierównowagą bilansu płatniczego.

NST

Największe międzynarodowe centra finansowe i ich funkcjonowanie.

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Student jest wstanie ocenić wpływ różnych czynników makroekonomicznych na bilans płatniczy. 

Student zna podstawy funkcjonowania globalnego rynku finansowego. Zna elementarne pojęcie. Posiada 
podstawową wiedzę na temat wielkości i struktury podmiotów działających na globalnych rynkach. 
Student zna podstawowe wyzwania z jakimi mierzy się przedsiębiorstwo działające na globalnym rynku 
finansowym. Potrafi ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia tych podmiotów. Zna podstawowe 

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zależności zachodzące na rynku finansowym pomiędzy 
stopami procentowymi, kursami walutowymi i inflacją. Zna podstawowe podmioty funkcjonujące na rynku.
Student rozumie podstawowe czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia podmiotów działających na rynku 
finansowym. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Globalne rynki finansowe: pojęcie, wielkość, struktura, podmioty aktywne na rynkach.

Instrumenty typowe dla globalnych rynków finansowych i ich zastosowanie.

RAZEM

Bilans płatniczy: konstrukcja, zasady dokonywania zapisów i wykorzystanie. Nierównowaga bilansu 
płatniczego.

STTemat



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

45 Razem

80 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu związanego 
z finansami i rachunkowością

myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości oraz 
możliwościach zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych

zna metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne oraz metody wnioskowania, analiz i 
wyboru rozwiązań

zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania 
rzeczywistości

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów gospodarczych i 
finansowych, szczególnie w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 
rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi prognozować procesy finansowe przy wykorzystaniu standardowych metod i 
narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny finansów i rachunkowości 

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i 
standardami z zakresu finansów i rachunkowości

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K03  K_K04  K_K07  

K_U02  K_U04  K_U05  

K_W02  K_W06  K_W07  

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarzadzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_03

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunkowość zarządcza

Wykład z wykorzystaniem przykładów teoretycznych; przykłady praktyczne; ćwiczenia; praca z literaturą; przygotowanie projektów.

ECTS

ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych

CEL PRZEDMIOTU

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej zrozumieć metody i techniki rachunkowości zarządczej do wypracowywania decyzji 
operatywnych i taktycznych. Ponadto student nabędzie aktywnej postawy w zakresie obserwowania, analizowania i wykorzystywania 
rachunkowości menedżerskiej w różnych przedsiębiorstwach.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu mikroekonomii, podstaw zarządzania oraz znajomość podstawowych zasad rachunkowości finansowo-księgowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne



W C L /P W C L /P

3 3 3

3 3 3

2 2 2

3 3 3

2 2 2

2 2 2

15 15 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Informacje o kosztach i wynikach w podejmowaniu decyzji. Wybór asortymentu produkcji. Wybór 
między wytwarzaniem a zakupem produktu. Wybór sposobu wykorzystania wolnych mocy 
produkcyjnych.

Rachunek kosztów działań (ABC). Identyfikacja procesów i działań. Kalkulacja kosztów działań i 
produktów. Pomiar kosztów i wyników klientów.

Zarys historyczny rachunkowości zarządczej. Przedmiot i zadania rachunkowości zarządczej. Zadania i 
cele rachunkowości zarządczej i finansowo-księgowej. Odbiorcy rachunkowości FK i zarządczej. 
Rachunek decyzyjny a rachunek sprawozdawczy. Merytoryczne znaczenie pojęć: wartość, koszt, 
wydatek.

Kryteria klasyfikacji kosztów. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych. Kryteria 
klasyfikacji kosztów dla celów decyzyjnych. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów kontrolnych. 
Zachowanie się kosztów w zależności od wielkości produkcji. Koszty stałe i zmienne.

RAZEM

Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. Marża pokryć finansowych.

ST
Temat

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości oraz możliwościach 
zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych

zna metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne oraz metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów gospodarczych i finansowych, 
szczególnie w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz 
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi prognozować procesy finansowe przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi statystycznych, 
ekonometrycznych oraz z dziedziny finansów i rachunkowości 

NST

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Krótkoterminowy rachunek kosztów. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników. Analiza progu 
rentowności. Zastosowania analizy progu rentowności. Marża bezpieczeństwa. Analiza wrażliwości 
progu rentowności. Wyznaczanie krytycznych punktów cen i kosztów. 

ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne wyzwania rzeczywistości

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej; przygotowanie projektu; wyniki z zadań sprawdzających wiedzę praktyczną.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu związanego z finansami i 
rachunkowością

myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

E.Nowak: Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2011.

M. Dobija: Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa 2005

Witold Gabrusewicz Rachunkowość zarządcza wyd. UE w Poznaniu 2007

Uzupełniająca

Red. R. Kowalak: Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Rachunkowość zarządcza. Praca zbiorowa pod red. G.K. Swiderskiej. Poltex, Warszawa 2002.



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

ECTS

zainteresowanie szerokiemu otoczeniem społeczno-przyrodniczym działań inwestycyjnych

CEL PRZEDMIOTU

Zdobycie umiejętności dokonywania wyboru optymalnych sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość matematyki i metod ilościowych oraz podstaw finansów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_04_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuInżynieria finansowa i montaż finansowy

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K01  K_K03  K_K07  

K_U01  K_U02  K_U07  

K_W02  K_W04  K_W06  

otwartość na uwzględnianie różnorodnych uwarunkowań przedsięwzięć inwestycyjnych

skłonność do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

wiedza z zakresu matematyki ekonomiczno-finansowej

znajomość modeli i algorytmów z zakresu inwestowania

znajomość analizy kosztów - korzyści

umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów 
i informacji statystycznych

umiejętność stawiania problemu i podejmowania decyzji

umiejętność stawiania problemu i podejmowania decyzji w sytuacjach praktycznych



W C L /P W C L /P

3 0

3 3

5 4

2 2

2 6

15 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

S.Czaja, Elementy inżynierii finansowej i montażu finansowego, Głogów 2014, wersja elektroniczna

Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie. Zarządzanie ryzykiem. Strategie inwestowania. Ryzyko inwestowania, 
W.Tarczyński, M.Zwolankowski, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2005

Uzupełniająca

Matematyka na usługach ekonomii, Z.Czerwiński, PWN, Warszawa 1972

Matematyka dla ekonomistów. Podręcznik, red. R.Hohenberg, PWN, Warszawa 1974

Matematyka wyższa z elementami zastosowań w ekonomii, H.Kryński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Przygotowanie prezentacji projektów, wyniki ćwiczeń sprawdzających, kolokwium końcowe.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

otwartość na uwzględnianie różnorodnych uwarunkowań przedsięwzięć inwestycyjnych

skłonność do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

zainteresowanie szerokiemu otoczeniem społeczno-przyrodniczym działań inwestycyjnych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

znajomość analizy kosztów - korzyści

Praca z literaturą, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, projekty.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

umiejętność budowy modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem komputerów 
i informacji statystycznych

umiejętność stawiania problemu i podejmowania decyzji

NST

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych

Analiza kosztów-korzyści

Pojęcie inżynierii finansowej i montażu finansowego

Metody inżynierii finansowej. Procent prosty i procent składany. Obliczanie wartości kapitału w czasie. 
Renta i rzeczywisty koszt kredytu. Umowy leasingowe. 

RAZEM

Kryteria i sposoby wyboru projektów inwestycyjnych

ST
Temat

umiejętność stawiania problemu i podejmowania decyzji w sytuacjach praktycznych

wiedza z zakresu matematyki ekonomiczno-finansowej

znajomość modeli i algorytmów z zakresu inwestowania



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

otwartość na innowacyjne zachowania podmiotów gospodarczych

skłonność do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

znajomość podstawowych aktów prawno-finansowych obowiązujących w Polsce i UE

znajomość procedur i programów wsparcia finansowego dla małej i średniej 
przedsiębiorczości w UE

znajomość źródeł i procedur finansowania działalności gospodarczej przez instytucje 
bankowo-finansowe

umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-
elektronicznych

umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji

umiejętność samodzielnego wykorzystania metod-technik-narzędzi analizy ekonomicznej

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K01  K_K03  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U04  K_U06  

K_W02  K_W03  K_W04  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finasami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_04_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuŹródła finansowania działalności gospodarczej

ECTS

zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi

CEL PRZEDMIOTU

Zdobycie umiejętności dokonywania wyboru optymalnych sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość matematyki i metod ilościowych oraz podstaw finansów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne



W C L /P W C L /P

3 2

3 2

3 4

3 4

3 3

15 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Metody identyfikacji, oceny i wyboru źródeł finansowania działalności gospodarczej

Unijne i krajowe formy wsparcia działalności gospodarczej w Polsce

Istota i pojęcie działalności gospodarczej. Główne formy działalności gospodarczej.

Czynniki warunkujące podejmowanie działalności gospodarczej

RAZEM

Potencjalne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

ST
Temat

umiejętność samodzielnego wykorzystania metod-technik-narzędzi analizy ekonomicznej

znajomość podstawowych aktów prawno-finansowych obowiązujących w Polsce i UE

znajomość procedur i programów wsparcia finansowego dla małej i średniej przedsiębiorczości w UE

umiejętność wyszukiwania źródeł statystycznych, drukowanych i internetowo-elektronicznych

umiejętność tworzenia baz danych statystycznych i baz informacji

NST

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, projekty. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zainteresowanie nowymi instrumentami finansowymi

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

znajomość źródeł i procedur finansowania działalności gospodarczej przez instytucje bankowo-finansowe

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji i projektów, kolokwium zaliczeniowe.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

otwartość na innowacyjne zachowania podmiotów gospodarczych

skłonność do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, A.Becla, S.Czaja, A.Zielińska, DIFIN, Warszawa 2012

Wybrane problemy finansowania działalności gospodarczej w Polsce, Głogów 2014, wersja elektroniczna

Uzupełniająca
Przewodnik po małej i średniej przedsiębiorczości – przypadek Polski i Ukrainy, red. S.Czaja, E.Weiss, Sudecka Izba Przemysłowo-
Handlowa w Świdnicy, Świdnica 2003

Małe i średnie przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2004

Sektor MSP we współczesnej gospodarce, P.Dominiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

30 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

umie skoordynować współpracę z pozostałymi członkami zespołu, wspólnie prowadząc 
elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość  

potrafi przygotować i przedstawić rozszerzoną wiedzę na temat użytkowanego systemu 
informatycznego rachunkowości

posiada wiedzę o zasadach i sposobach działania w ramach systemu informatycznego 
rachunkowości

ma wiedzę na temat zasad i procedur funkcjonowania systemu informatycznego 
rachunkowości

zna metody i narzędzia automatycznego generowania wybranych elementów sprawozdania 
finansowego

potrafi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w systemie informatycznym rachunkowości

wykorzystując narzędzia informatyczne potrafi przeprowadzić analizę finansową 
zgromadzonych danych ewidencyjnych

potrafi sporządzić wybrane elementy sprawozdania finansowego za pomocą systemu 
informatycznego rachunkowości

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K02  K_K03  K_K06  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W04  K_W06  K_W08  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Nie dotyczy

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_05_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuRachunkowość komputerowa

ECTS

potrafi współdziałać w zespole, obsługując ewidencję i sprawozdawczość w systemie 
informatycznym rachunkowości

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie zasad, metod i narzędzi prowadzenie rachunkowości skomputeryzowanej; praktyczne przeszkolenie w zakresie stosowania wybranego 
systemu informatycznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza: podstawy technologii informacyjnych oraz bazowa wiedza w zakresie informatyki ekonomicznej
Umiejętności: posługiwanie się podstawowymi narzędziami informatycznymi
Kompetencje: stosowanie typowych (standardowych) rozwiązań informatycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne



W C L /P W C L /P

2

2

16

8

2

0 0 30 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Zakres i zasady automatycznego sporządzania sprawozdań finansowych

Cykl życia SIR - pozyskanie, wdrożenie, użytkowanie, modernizacja i rozwój poszczególnych 
składowych systemu

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości

Struktura SIR i podstawowe funkcje poszczególnych modułów systemu

RAZEM

Zasady i procedury działania centralnej części SIR - modułu finansowo - księgowego 

ST
Temat

Prezentacje multimedialne, system informatyczny Sage Symfonia Premium.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

posiada wiedzę o zasadach i sposobach działania w ramach systemu informatycznego rachunkowości

ma wiedzę na temat zasad i procedur funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna metody i narzędzia automatycznego generowania wybranych elementów sprawozdania finansowego

Aktywność 

potrafi sporządzić wybrane elementy sprawozdania finansowego za pomocą systemu informatycznego 
rachunkowości

potrafi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w systemie informatycznym rachunkowości

wykorzystując narzędzia informatyczne potrafi przeprowadzić analizę finansową zgromadzonych danych 
ewidencyjnych

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

umie skoordynować współpracę z pozostałymi członkami zespołu, wspólnie prowadząc elektroniczną ewidencję i 
sprawozdawczość  

potrafi przygotować i przedstawić rozszerzoną wiedzę na temat użytkowanego systemu informatycznego 
rachunkowości

potrafi współdziałać w zespole, obsługując ewidencję i sprawozdawczość w systemie informatycznym 
rachunkowości

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna ze sprawdzianu praktycznego na laboratoriach, dodatkowe punkty za aktywność i obecność na zajęciach.

FORMY OCENY

Kowalska M., Skwarnik M.: Systemy informatyczne rachunkowości, PWSZ Głogów 2014

Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P.:  Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości. System dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Kraków 2004

Dokumentacja techniczna systemu SYMFONIA PREMIUM, Sage Warszawa 2013

Uzupełniająca

Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, red. Kasperowicz A., Wydawnictwo UE Wrocław 2013

Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, tom 1, PWN Warszawa 2008

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

30 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

umie skoordynować współpracę z pozostałymi członkami zespołu, wspólnie prowadząc 
elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość  

potrafi przygotować i przedstawić rozszerzoną wiedzę na temat użytkowanego systemu 
informatycznego rachunkowości

posiada wiedzę o zasadach i sposobach działania w ramach systemu informatycznego 
rachunkowości

ma wiedzę na temat zasad i procedur funkcjonowania systemu informatycznego 
rachunkowości

zna metody i narzędzia automatycznego generowania wybranych elementów sprawozdania 
finansowego

potrafi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w systemie informatycznym rachunkowości

wykorzystując narzędzia informatyczne potrafi przeprowadzić analizę finansową 
zgromadzonych danych ewidencyjnych

potrafi sporządzić wybrane elementy sprawozdania finansowego za pomocą systemu 
informatycznego rachunkowości

Kompetencje społeczne

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

ECTS

potrafi współdziałać w zespole, obsługując ewidencję i sprawozdawczość w systemie 
informatycznym rachunkowości

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Nie dotyczy

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_05_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuSprawozdawczość elektroniczna

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie zasad, metod i narzędzi prowadzenie rachunkowości skomputeryzowanej a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej; 
praktyczne przeszkolenie w zakresie stosowania wybranego systemu informatycznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza: podstawy technologii informacyjnych oraz bazowa wiedza w zakresie informatyki ekonomicznej
Umiejętności: posługiwanie się podstawowymi narzędziami informatycznymi
Kompetencje: stosowanie typowych (standardowych) rozwiązań informatycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

K_K02  K_K03  K_K06  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W04  K_W06  K_W08  



W C L /P W C L /P

2

2

12

12

2

0 30 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2 Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, red. Kasperowicz A., Wydawnictwo UE Wrocław 2013

1

2

3

potrafi sporządzić wybrane elementy sprawozdania finansowego za pomocą systemu informatycznego 
rachunkowości

posiada wiedzę o zasadach i sposobach działania w ramach systemu informatycznego rachunkowości

ma wiedzę na temat zasad i procedur funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości

Temat

potrafi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w systemie informatycznym rachunkowości

wykorzystując narzędzia informatyczne potrafi przeprowadzić analizę finansową zgromadzonych danych 
ewidencyjnych

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Prezentacje multimedialne, system informatyczny Sage Symfonia Premium.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Zakres i zasady automatycznego sporządzania sprawozdań finansowych

Cykl życia SIR - pozyskanie, wdrożenie, użytkowanie, modernizacja i rozwój poszczególnych 
składowych systemu

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości

Struktura SIR i podstawowe funkcje poszczególnych modułów systemu

RAZEM

Zasady i procedury działania centralnej części SIR - modułu finansowo - księgowego 

ST NST

potrafi współdziałać w zespole, obsługując ewidencję i sprawozdawczość w systemie informatycznym 
rachunkowości

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna metody i narzędzia automatycznego generowania wybranych elementów sprawozdania finansowego

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Ocena pozytywna ze sprawdzianu praktycznego na ćwiczeniach, dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

umie skoordynować współpracę z pozostałymi członkami zespołu, wspólnie prowadząc elektroniczną ewidencję i 
sprawozdawczość  

potrafi przygotować i przedstawić rozszerzoną wiedzę na temat użytkowanego systemu informatycznego 
rachunkowości

Kowalska M., Skwarnik M.: Systemy informatyczne rachunkowości, PWSZ Głogów 2014

Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P.:  Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości. System dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Kraków 2004

Dokumentacja techniczna systemu SYMFONIA PREMIUM, Sage Warszawa 2013

Uzupełniająca

Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, tom 1, PWN Warszawa 2008



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

ECTS

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ogólnymi zasadami dotyczącymi przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów z funduszy UE w 
aspekcie finansowym oraz programów zewnętrznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Umiejętność swobodnego poruszania się w internecie, wyszukiwanie informacji celowych. Analiza dokumentów finansowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_10_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAspekty finansowe projektów UE i programy zewnętrzne

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K02  K_K05  K_K06  

K_U02  K_U05  K_U07  

K_W03  K_W06  K_W07  K_W11  

potrafi współdziałać i pracować w zespole podejmującym decyzje dotyczące konstruowania 
projektów – wyznaczania celów, określania priorytetów i sposobów realizacji projektu z 
zachowaniem wewnętrznej logiki projektowania

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie, 
uwzględniając aktualne możliwości finansowania oraz otoczenie zewnętrzne 
przedsiębiorstwa

posiada wiedzę o źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i 
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawach konstruowania i zarządzania 
projektami w przedsiębiorstwie

zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w 
prowadzeniu działalności gospodarczej

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach, rachunkowości i 
związanych z rozliczaniem projektów UE 

potrafi analizować dostępne źródła finansowania oraz opracowywać projekty mogące być 
przedmiotem tego finansowania 

potrafi planować działalność rozwojową przedsiębiorstwa i korzystać ze środków 
finansowych oferowanych przez fundusze UE zgodnie z obowiązującymi aktami 
normatywnymi

potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi rozliczania projektów UE
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3

3

3

1

1,5

1,5

1

1

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

1

2

Dylewski Marek, Filipiak Beata, Guranowski Adrian, Hołub-Iwan Joanna, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

Uzupełniająca

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji i projektów, wyniki ćwiczeń sprawdzających.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

potrafi współdziałać i pracować w zespole podejmującym decyzje dotyczące konstruowania projektów – 
wyznaczania celów, określania priorytetów i sposobów realizacji projektu z zachowaniem wewnętrznej logiki 
projektowania

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie, uwzględniając aktualne 
możliwości finansowania oraz otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach, rachunkowości i związanych z rozliczaniem 
projektów UE 

Praca z literaturą, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekty.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Koszty projektu. Kwalifikowalność kosztów. Niekwalifikowalność kosztów.

Koszty bezpośrednie i pośrednie. Finansowanie zarządzania projektem.

Zwrotne i bezzwrotne mechanizmy dofinansowania projektów.

potrafi analizować dostępne źródła finansowania oraz opracowywać projekty mogące być przedmiotem tego 
finansowania 

potrafi planować działalność rozwojową przedsiębiorstwa i korzystać ze środków finansowych oferowanych przez 
fundusze UE zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi

NST

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Płatności i ich rodzaje. Zaliczka i rozliczenie.

Dokumentacja finansowa. Studium przypadku.

Systemy finansowe w ramach funduszy z UE w latach 2007-2013 i 2014-2020. Programy zewnętrzne.

Cross-financing w projektach miękkich i twardych. Studium przypadku.

RAZEM

Poziom dofinansowania projektów - kalkulacja. Promesa kredytowa.

ST
Temat

potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi rozliczania projektów UE

posiada wiedzę o źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i zagranicznych) projektów w 
przedsiębiorstwie oraz podstawach konstruowania i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w prowadzeniu działalności 
gospodarczej



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

30 Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest przedstawienie i zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania rynku finansowego, jego organizacją oraz charakterystyki i analizy instrumentów 
wystepujących na rynku kapitałowym oraz pieniężnym. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania rynków finansowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K04  K_K05  

K_U02  K_U03  K_U06  

K_W02  K_W06  K_W09  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAnaliza instrumentów rynku kapitałowo-pieniężnego

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

wykład połączony warsztatami (ćwiczeniami)

ECTS

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i 
finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem 
gospodarczym 

ma podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji 
rynków finansowych i jednostek sektora finansów publicznych
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 
ewidencyjnych i sprawozdawczych, w szczególności ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w 

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji finansowych  oraz ich 
ewolucji wraz z ich zarysem historycznym

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów 
gospodarczych i finansowych, szczególnie w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 
rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 
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W2
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2

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycja. Instrumenty finansowe, aktywa niefinasnowe, ryzko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. PWN, Warszawa 2006

Banaszak - Soroka U. (red.) Rynki finansowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012

Sławiński A., (red). Poliktyka pieniężna, wyd. C.H. Beck, Warszwa 2011

Uzupełniajaca

Karpuś P., Węcłąwiski J., Rynek finansowy (instytucje, stragetie, instrumenty), wyd. UMCS, Lublin 2003

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawne odpowiedzi na zadane pytania oraz rozwiązanie zadania z prowadzonego przedmiotu. 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości
umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i 
finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji finansowych  oraz ich 
ewolucji wraz z ich zarysem historycznym

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Rynek kapitałowy i jego istota. Uczestnicy rynku, przedmiot wymiany, rynek pierwotny, rynek wtorny, rynek giełdowy, 
pozagiełdowy, charakterystyka i analiza instrumentów rynku kapitałowego.

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. PWN, Warszawa 2010

Rynek finansowy oraz jego główne segmenty, podstawy prawne jego funkcjonowania i znaczenie dla gospodarki

Rynek pieniężny, jego organizacja, uczestnicy, charakterystyka i analiza instrumentów rynku pieniężnego, 

RAZEM

Inowacje na rynku finansowym- m.in. instrumenty pochodne, sekurytyzacja, kontrakty futures, forward, opcje, swapy. 

STTemat

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

ma podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji 
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje sfery 
realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące także w formie modeli 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych zjawisk i procesów 
gospodarczych i finansowych, szczególnie w zakresie gromadzenia danych dla potrzeb systemów finansów i 



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia pierwszego stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

potrafi identyfikować otoczenie społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze oraz instytucjonalne 
potencjalnej inwestycji

umie idetyfikować zakres społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie procesów 
inwestycyjnych

zna podstawowe pojęcia i narzędzia wykorzystywane w procedurach decyzyjno-
inwestycyjnych

zna zalety i ograniczenia stosowanych narzędzi i technik wspierających decyzje inwestycyjne

zna znaczenie inwestowania w działalności gospodarczej

potrafi zidentyfikować sytuację decyzyjną i przyporządkować do niej odpowiednie narzędzia 
i techniki wspierające

potrafi zastosować wybrane narzędzia i techniki (w tym inżynierię finansową i montaż 
finansowy) do rozwiązania określonych problemów decyzyjnych w zakresie inwestycji

potrafi dokonać wyboru najlepszego rozwiązania inwestycyjnego

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

schematy decyzyjne, schematy algorytmiczne, programy obrachunkowe, analizy logiczno-problemowe, ścieżki decyzyjne

ECTS

ma potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejetności

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie portfelem inwestycyjnym

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przygotowywania optymalnego portfela inwestycyjnego, z uwzględnieniem różnych form inwestycji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
ogólna znajomość problemów z zakresu ekonomii, finansów i analizy ekonomicznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07

K_U03, K_U07, K_U08

K_W06, K_W11



W C L /P W C L /P

3

4

5 0

3 0

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

T.Kołakowski, Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2014

określenie potrzeb i możliwości inwestycyjnych; budowanie sytuacji decyzyjno-inwestycyjnej

wielowymiarowa analiza otoczenia inwestycji

RAZEM

wybór inwestycji i analiza wrażliwości jej realizacji

STTemat

potrafi dokonać wyboru najlepszego rozwiązania inwestycyjnego

zna podstawowe pojęcia i narzędzia wykorzystywane w procedurach decyzyjno-inwestycyjnych

zna zalety i ograniczenia stosowanych narzędzi i technik wspierających decyzje inwestycyjne

potrafi zidentyfikować sytuację decyzyjną i przyporządkować do niej odpowiednie narzędzia i techniki wspierające

potrafi zastosować wybrane narzędzia i techniki (w tym inżynierię finansową i montaż finansowy) do rozwiązania 
określonych problemów decyzyjnych w zakresie inwestycji

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

identyfikacja i wybór potencjalnych źródeł finansowania inwestycji

ma potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejetności

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna znaczenie inwestowania w działalności gospodarczej

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

realizacja indywidualnego projektu; aktywność na zajęcia przy realziacji zadań i grupowych projektów

potrafi identyfikować otoczenie społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze oraz instytucjonalne potencjalnej inwestycji

umie idetyfikować zakres społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie procesów inwestycyjnych

Podejmowanie właściwych decyzji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

W. Samuelson, S.Marks, Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

E.Ignasiak, Optymalizacja projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 1994

Uzupełniajaca

W.Sadowski, Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1976



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia pierwszego stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

potrafi śledzić sytuację giełdową (w Polsce i na świecie)

rozumie rolę ryzyka i niepewności w działaniach spekulacyjnych

zna podstawowe pojęcia i narzędzia wykorzystywane w procedurach inwestycji finansowo-
kapitałowych

zna zalety i ograniczenia stosowanych narzędzi i technik wspierających decyzje kapitałowo-
finansowe w zakresie papierów wartościowych

zna znaczenie giełdy i inwestowania w papiery wartościowe oraz rolę walorów w działalności 
podmiotów mikroekonomicznych

potrafi zidentyfikować sytuacje decyzyjne na giełdzie i przyporządkować im odpowiednie 
narzędzia i techniki wyborów (decyzji)

potrafi zastosować wybrane narzędzia, techniki i formuły do rozwiązania określonych 
problemów decyzyjnych na giełdzie

potrafi wykorzystać analizę techniczną i fundamentalną do wyboru najlepszych rozwiązań 
decyzyjnych na giełdzie

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

narzędzia analizy technicznej, metody analizy fundamentalnej, techniki portfelowe, narzędzia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa

ECTS

ma potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejetności 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzenie papierami wartościowymi

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności praktycznego zarządzania papierami wartościowymi we własnej działalności inwestycyjnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów, finansów publicznych i ekonomii (funkcjonowania mechanizmu rynkowego).

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07

K_U03, K_U07, K_U08

K_W06, K_W11



W C L /P W C L /P

3

4

4

4

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

Podstawy inwestowania na giełdzie, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2005

Określenie potrzeb inwestycyjnych i mozliwości ich zaspokojenia; budowanie sytuacji inwestycyjnej z 
wykorzystaniem analizy portfelowej.

Wielowymiarowa (w oparciu o analizę fundamentalną i techniczną) analiza sytuacji giełdowej oraz 
otoczenia pozagiełdowego.

RAZEM

Wykorzystanie oceny ryzyka i niepewności oraz analizy portfelowej do wyborów i zarządzania papierami 
wartosciowymi.

STTemat

potrafi wykorzystać analizę techniczną i fundamentalną do wyboru najlepszych rozwiązań decyzyjnych na giełdzie

zna podstawowe pojęcia i narzędzia wykorzystywane w procedurach inwestycji finansowo-kapitałowych

zna zalety i ograniczenia stosowanych narzędzi i technik wspierających decyzje kapitałowo-finansowe w zakresie 
papierów wartościowych

potrafi zidentyfikować sytuacje decyzyjne na giełdzie i przyporządkować im odpowiednie narzędzia i techniki 
wyborów (decyzji)
potrafi zastosować wybrane narzędzia, techniki i formuły do rozwiązania określonych problemów decyzyjnych na 
giełdzie

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Realizacja analizy sytuacji giełdowej i poszczególnych papierów wartościowych w oparciu o elementy 
analizy technicznej i fundamentalnej.

ma potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejetności 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna znaczenie giełdy i inwestowania w papiery wartościowe oraz rolę walorów w działalności podmiotów 
mikroekonomicznych

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Odpowiedni poziom zaangażowania na zajęciach oraz realizacja indywidualnych i grupowych projektów.

potrafi śledzić sytuację giełdową (w Polsce i na świecie)

rozumie rolę ryzyka i niepewności w działaniach spekulacyjnych

A.Łagowski, Instrumenty pochodne, Giełda Papierów Wartosciowych, Warszawa 2005

Spekulacja. Podejście strategiczne, Slatyer, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1998

Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995

Uzupełniajaca

K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje.Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa., PWN, Warszawa 1996



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać 
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 
innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi 
dyscyplinami
ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach 
gospodarujących i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu 
rachunkowości
zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również 
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami 
z zakresu finansów i rachunkowości

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuPodatki w finansach

CEL PRZEDMIOTU

zapoznanie się i umiejętność dokonywania rozliczeń podatkowych w instytucjach finansowych oraz instrumentach finansowych 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ogólne zasady systemu podatkowego, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw. Rozeznanie w zakresie instrumentów finansowych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K01  K_K02  K_K04  

K_U03  K_U05  K_U06  

K_W01  K_W08  K_W11  



Akty prawne, ustawy i rozporządzenia, dyrektywy UE, wykłady ilustrowane prezentacją, przygotowane w zespołach prace projektowe studentów 
prezentowane podczas ćwiczeń



W C L /P W C L /P

3 3

4 4

4 4

4 4

15 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

R.Mastalski ,Prawo podatkowe,C·H·BECK, Warszawa 2018

obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych 

opodatkowanie produktów i instrumentów finansowych w podatkach dochodowych

RAZEM

rozliczenia podatkowe kryptowalut 

STTemat

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, a w 
szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami
ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących i umie je opisać i 
analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również z wykorzystaniem 
technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej
prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami z zakresu finansów i 
rachunkowości

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

opodatkowanie produktów i instumentów finansowych w podatkach pośrednich 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

uczestnictwo w zajęciach, aktywne przygotowane się do ćwiczeń, projekt zaliczeniowy 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać problemy z zakresu 
rachunkowości i finansów w ramach zespołu
prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

L.Etel (red) ,Prawo podatkowe.Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013 

J. Zubrzycki ,Leksykon VAT, Unimex, Wrocław 2018

H. Litwińczuk (red), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Uzupełniajaca

P.Barnik, K. Gierszewska, P. Kępisty, VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami,  Wolters Kluwer, Warszawa 2018



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących 
działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej

zna metody i etapy badania audytowego czy kontroli wewnętrznej

zna modele audytów czy kontroli wewnętrznej

potrafi wybrać właściwy model audytu, przygotować jego etapy oraz sporządzić 
dokumentację z audytu

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

Wiedza

Kompetencje społeczne

Znajomość zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów oraz podatków.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

K_K01  K_K03  K_K04  

K_U01  K_U07  K_U08  K_U10  

K_W02  K_W06  K_W07  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

STUDIA NIESTACJONARNE

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_08_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAudyt

STUDIA STACJONARNE

Kierunek studiów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Moduł kształcenia

Semestr

Ćwiczenia

Praca własna studenta 

Wykład

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

Podręcznik, tablica, prezentacja, materiały drukowane, programy publicystyczne, komputery, kalkulatory, tablety.

ECTS

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie z modelami i metodami przeprowadzania audytu w jednostce. 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

Umiejętności



W C L /P W C L /P

3

3

3

3

3

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Rodzaje audytów w przedsiębiorstwie lub jst. Przygotowania do audytu i zasady jego przeprowadzania.

Rola kontroli i audytu w przedsiębiorstwie lub jst. Różnice i podobieństwa między audytem i kontrolą w 
jst a w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie do audytu - pojęcia, rodzaje, znaczenia audytu, jego organizacja w przedsiębiorstwie, 
znaczenie komórek audytowych

Instytucje przeprowadzające audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Audyt a controlling. 

RAZEM

Audyt finansowy zewnętrzny i wewnętrzny, rola biegłego rewidenta, wymagania do wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta, znaczenie i rola biegłego rewidenta 

ST
Temat

NST

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

potrafi wybrać właściwy model audytu, przygotować jego etapy oraz sporządzić dokumentację z audytu

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań 
konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi; posiada umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych 

zna modele audytów czy kontroli wewnętrznej

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących 
działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej

zna metody i etapy badania audytowego czy kontroli wewnętrznej

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów lub przygotowanie projektu na zaliczenie.

FORMY OCENY

Moeller R Nowoczesny audyt wewnętrzny Wolters Kluwer 2015

Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce; audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości 
S.A.,Warszawa 2007

Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie standardów europejskich, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000

Uzupełniająca

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa 2002

Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

Podstawowa



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

V Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Znajomość zagadnień związanych z rachunkowością, rachunkowością zarządczą, finansami oraz rozliczeniami podatkowymi. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

K_K01  K_K03  K_K04  

K_U01  K_U07  K_U08  K_U10  

K_W02  K_W06  K_W07  

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

Umiejętności

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć 
skutki działań swoich i innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem 
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących 
działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej

zna metody i etapy badania audytowego czy kontroli wewnętrznej

zna modele audytów czy kontroli wewnętrznej

potrafi zidentyfikować etapy kontroli oraz sporządzić dokumentację z kontroli wewnętrznej

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, 

Wiedza

Kompetencje społeczne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

STUDIA NIESTACJONARNE

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_08_2

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuKontrola wewnętrzna 

STUDIA STACJONARNE

Kierunek studiów

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Moduł kształcenia

Semestr

Ćwiczenia

Praca własna studenta 

Wykład

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

Podręcznik, tablica, prezentacja, materiały drukowane, programy publicystyczne, komputery, kalkulatory, tablety.

ECTS

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie z elementami kontroli wewnętrznej w jednostce oraz metodami ich przeprowadzenia. 



W C L /P W C L /P

3

3

3

3

3

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Temat
NST

Audyt operacyjny w przedsiębiorstwie lub jst. Przygotowania do audytu operacyjnego oraz jego rodzaje.

Rola kontroli i audytu w przedsiębiorstwie o jst. Różnice i podobieństwa między audytem i kontrolą w 
jst a w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie do kontroli wewnętrznej finansowej - pojęcie, rodzaje, znaczenie, organizacja i struktura 
przedsiębiorstwa, znaczenie komórek wewnętrznych

Audyt wewnętrzny - definicja, rodzaje, Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu 
Wewnętrznego. Wymagania kontroli wewnętrznej i audytora w przedsiębiorstwie.

RAZEM

posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społeczno-gospodarczych

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących 
działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej

zna metody i etapy badania audytowego czy kontroli wewnętrznej

Audyt finansowy zewnętrzny i wewnętrzny, rola biegłego rewidenta, wymagania do wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta znaczenie i rola biegłego rewidenta 

ST

Podstawowa

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

potrafi zidentyfikować etapy kontroli oraz sporządzić dokumentację z kontroli wewnętrznej

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych rozwiązań 
konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi; posiada umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych, 

zna modele audytów czy kontroli wewnętrznej

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów lub przygotowanie projektu na zaliczenie.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki działań swoich i 
innych 

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu, szczególnie w 
zakresie finansów i rachunkowości

Moeller R Nowoczesny audyt wewnętrzny Wolters Kluwer 2015

Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce; audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr  2016

Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie standardów europejskich, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000

Uzupełniająca

Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa 2002

Bartosiewicz A. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, CeDeWu 2011



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji celów strategicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie 
zarządzania strategicznego

student posiada informacje o istocie zarządzania strategicznego

student zna sposoby przeprowadzenia analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

student zna metody budowania strategii

student posiada umiejętność rozróżniania różnych typów strategii

student ma umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej SWOT

student ma umiejętność podejmowania decyzji strategicznych w różnych warunkach 
otoczenia

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji strategicznych 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie strategiczne i strategie finansowe

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zarządzaniem strategicznym, wyposażenie studenta w umiejętność przeprowadzenia 
wstępnej analizy strategicznej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania decyzji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Podstaw Zarządzania oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i 
wspólpraca w grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

4 4

4 4

4 4

3 3

15 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2018

Koncepcja zarządzania strategicznego

Typologia strategii zarządzania

RAZEM

Planowanie strategiczne

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji strategicznych w różnych warunkach otoczenia

student posiada informacje o istocie zarządzania strategicznego

student zna sposoby przeprowadzenia analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

student posiada umiejętność rozróżniania różnych typów strategii

student ma umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej SWOT

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Analiza strategiczna

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji strategicznych 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody budowania strategii

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji celów strategicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego

Uzupełniajaca

A.Koźmiński, W.Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. PWN, Warszawa 2018



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z planowaniem strategicznym w przedsiębiorstwie, wyposażenie studenta w 
umiejętność przeprowadzenia wstępnej analizy strategicznej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania decyzji 
strategicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Podstaw Zarządzania oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i 
wspólpraca w grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji strategicznych 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuPrognozowanie i planowanie strategiczne

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji celów strategicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie 
planowania strategicznego

student posiada informacje o istocie planowania strategicznego

student zna sposoby przeprowadzenia analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

student zna metody tworzenia planu strategicznego

student posiada umiejętność rozróżniania różnych typów strategii

student ma umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej SWOT

student ma umiejętność podejmowania decyzji strategicznych w różnych warunkach 
otoczenia

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

4 4

4 4

4 4

3 3

15 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

2

Uzupełniajaca

A.Koźmiński, W.Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. PWN, Warszawa 2018

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji celów strategicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie planowania strategicznego

A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2018

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji strategicznych 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody tworzenia planu strategicznego

NST

Analiza strategiczna

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

student ma umiejętność podejmowania decyzji strategicznych w różnych warunkach otoczenia

student posiada informacje o istocie planowania strategicznego

student zna sposoby przeprowadzenia analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

student posiada umiejętność rozróżniania różnych typów strategii

Koncepcja zarządzania strategicznego

Typologia strategii zarządzania

RAZEM

Planowanie strategiczne

STTemat

student ma umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej SWOT

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Praca z literaturą, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekty.

ECTS

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie z praktycznymi metodami i narzędziami niezbędnymi w zakresie planowania i zarządzania projektami 
współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz środków zewnętrznych. Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania narzędziami 
planowania projektów.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Umiejętność pracy w grupie. Podstawowe informacje na temat zarządzania. Obsługa komputera z uwzględnieniem znajomości arkusza 
kalkulacyjnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarzadzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

FP_RP_10_1

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie środkami zewnętrznymi i projektami UE

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

K_K02  K_K05  K_K06  

K_U02  K_U05  K_U07  

K_W03  K_W07  K_W11  

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

potrafi współdziałać i pracować w zespole podejmującym decyzje 
dotyczące konstruowania projektów – wyznaczania celów, określania priorytetów i sposobów 
realizacji projektu z zachowaniem wewnętrznej logiki projektowania

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie, 
uwzględniając aktualne możliwości finansowania oraz otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa

zna podstawowe terminy i pojęcia związane z programami i funduszami europejskimi

wie jakie są źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i 
zagranicznych) projektów w przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania 
projektami w przedsiębiorstwie

zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w 
prowadzeniu działalności gospodarczej

potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów społeczno-
gospodarczych 

umie rozliczyć ww. środki  zgodnie z obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi 
i organizacyjnymi

posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi 
korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych, potrafi korzystać z 
nowoczesnych narzędzi planowania projektów UE



W C L /P W C L /P

1

1,5

1

1,5

2

3

1

2

2

0 15 0 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

2

1

2

3

Trocki Michał, Grucza Bartosz - praca zbiorowa pod redakcją, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007

Uzupełniająca

www.fundusze.dolnyslask.pl; www.eog.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.ewt.gov.pl

Dylewski Marek, Filipiak Beata, Guranowski Adrian, Hołub-Iwan Joanna, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

www.parp.gov.pl

student uzyskuje od 50% do 59%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 60% do 69%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 70% do 79%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje od 80% do 89%  maksymalnej liczby punktów

student uzyskuje powyżej 89%  maksymalnej liczby punktów

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji i projektów, wyniki ćwiczeń sprawdzających.

FORMY OCENY
Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, na ocenę:

student uzyskuje poniżej 50% maksymalnej liczby punktów

potrafi współdziałać i pracować w zespole podejmującym decyzje 
dotyczące konstruowania projektów – wyznaczania celów, określania priorytetów i sposobów realizacji projektu z 
zachowaniem wewnętrznej logiki projektowania
potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie, uwzględniając aktualne 
możliwości finansowania oraz otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

zna warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w UE, wie jak wykorzystać środki UE w prowadzeniu działalności 
gospodarczej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej lata 2007-2013 i 2014-2020 i inne środki zewnętrzne

Organizacyjne i prawne aspekty zarządzania projektami

Projekty miękkie i twarde 

Harmonogram projektu. Wykres Gantta

potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do realizacji celów społeczno-gospodarczych 

umie rozliczyć ww. środki  zgodnie z obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi i organizacyjnymi

NST

Studium przypadku - wybrane zrealizowane projekty JST i MŚP

Opracowanie i przedstawienie własnego projektu. Analiza mocnych i słabych stron projektu

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz środki zewnętrzne - wprowadzenie i charakterystyka

Zarządzanie projektami według Project Cycle Management

RAZEM

Budżet projektu. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Tworzenie fiszki projektu

ST
Temat

posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł 
bibliograficznych, w tym elektronicznych, potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi planowania projektów UE

zna podstawowe terminy i pojęcia związane z programami i funduszami europejskimi

wie jakie są źródłach finansowania zewnętrznego (ze środków krajowych, UE i zagranicznych) projektów w 
przedsiębiorstwie oraz podstawy konstruowania i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów MŚ przedsiębirostwa

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów 

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania MŚ przedsiębiorstw

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz 
finansowych

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania 
zawartych w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy 
wskaźnikowej

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w MŚ przedsiębiorstwach na 
podstawie analiz finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas 
ich  realizacji 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami zarządzania finansami w mikro przedsiębiorstwach, wyposażenie studenta 
w umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny sytuacji finansowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania 
decyzji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w 
grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

3

3

3

3

3

0 0 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

3

1

2

L.Czerwonka, Zarządzanie finansami - wprowadzenie, przykłady, zagadnienia, wyd. CH Beck, Warszawa 2018

Co to są mikro przedsiębiortswa?

Sprawozdawczość finasowa przedsiębiorstwa

RAZEM

Elementy inżynierii finansowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w MŚ przedsiębiorstwach na podstawie analiz 
finansowych

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania MŚ przedsiębiorstw

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Wartość pieniądza w czasie

Analiza wskaźnikowa

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas ich  realizacji 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów MŚ przedsiębirostwa

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

Uzupełniajaca

W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. Difin, Warszawa 2018



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami zarządzania finansami w mikro przedsiębiorstwach, wyposażenie studenta w 
umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny sytuacji finansowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania decyzji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie finansami mikro przedsiębiorstw 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas 
ich  realizacji 

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów mikro przedsiębirostwa

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów 

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania mikro przedsiębiorstw

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz 
finansowych

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych 
w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy 
wskaźnikowej

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w mikro przedsiębiorstwach na 
podstawie analiz finansowych



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

3

3

3

3

3

0 0 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

2

Uzupełniajaca

W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. Difin, Warszawa 2018

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów mikro przedsiębirostwa

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas ich  realizacji 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Wartość pieniądza w czasie

Analiza wskaźnikowa

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

L.Czerwonka, Zarządzanie finansami - wprowadzenie, przykłady, zagadnienia, wyd. CH Beck, Warszawa 2018

Co to są mikro przedsiębiortswa?

Sprawozdawczość finasowa przedsiębiorstwa

RAZEM

Elementy inżynierii finansowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w mikro przedsiębiorstwach na podstawie analiz 
finansowych

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania mikro przedsiębiorstw

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami zarządzania finansami w instytucjacjach finansowych, wyposażenie 
studenta w umiejętność przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach 
zaciągania zobowiązań w instytucjach finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w 
grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie finansami w instytucjach finansowych 

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki zaciągania zobowiązań finansowych

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów 

student posiada informacje o zasadach analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy

student zna sposoby przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej

student zna specyfikę instytucji finansowych

student posiada umiejętność oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentacji finansowej dowolnej 
instytucji finansowej

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

15 0 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

2

Uzupełniajaca

M.Zalweska, Bankowość, wyd. CH Beck, Warszawa 2016

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki zaciągania zobowiązań finansowych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna specyfikę instytucji finansowych

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Analiza jakościowa w ocenie sytucji finansowej kredytobiorcy

Analiza ilościowa w ocenie sytucji finansowej kredytobiorcy

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentacji finansowej dowolnej instytucji finansowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

M.Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, wyd. PWE, Warszawa 2012

Co to jest analiza zdolności kredytowej?

Sprawozdawczość finasowa instytucji finansowych

RAZEM

Decyzje finasowe przy ocenie zdolności kredytowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych

student posiada informacje o zasadach analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy

student zna sposoby przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej

student posiada umiejętność oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

15 Laboratorium/Projekt

30 Razem

70 Praca własna studenta 

100 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów 

student posiada informacje o zasadach analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy

student zna sposoby przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej

student zna metody analizy jakościowej i ilościowej zdolności finansowej kredytobiorcy

student posiada umiejętność oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentacji finansowej przedkładanej 
przez kredytobiorcę.

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki zaciągania zobowiązań finansowych

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuAnaliza zdolności kredytowej

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy, wyposażenie studenta w 
umiejętność przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach zaciągania 
zobowiązań w instytucjach finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w 
grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

15 0 15 0 0 0

Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

1

2

1

2

M.Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gmin, wyd. Difin, Warszawa 2011

Co to jest analiza zdolności kredytowej?

Dokumentacja służąca ocenie zdolności kredytowej

RAZEM

Decyzje finasowe przy ocenie zdolności kredytowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych na podstawie analiz finansowych

student posiada informacje o zasadach analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy

student zna sposoby przeprowadzenia wstępnej analizy zdolności kredytowej

student posiada umiejętność oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentacji finansowej przedkładanej przez kredytobiorcę.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
NST

Analiza jakościowa w ocenie sytucji finansowej kredytobiorcy

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Analiza ilościowa w ocenie sytucji finansowej kredytobiorcy

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki zaciągania zobowiązań finansowych

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody analizy jakościowej i ilościowej zdolności finansowej kredytobiorcy

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

Uzupełniajaca

M.Zalweska, Bankowość, wyd. CH Beck, Warszawa 2016



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów instytucji publicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie 
finansów 

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania instytucji publicznych

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz 
finansowych

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania 
zawartych w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy 
wskaźnikowej

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w instytucjach publicznych na 
podstawie analiz finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas 
ich  realizacji 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie finansami w instytucjach publicznych

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami zarządzania finansami w instytucjach publicznych, wyposażenie studenta w 
umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny sytuacji finansowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania 
decyzji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w 
grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.



W C L /P W C L /P
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Kod Opis

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3
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1

2

T.Lubińska, Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, wyd. Difin, Warszawa 2015

Co to są instytucje publiczne?

Analiza wskaźnikowa

RAZEM

Elementy inżynierii finansowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w instytucjach publicznych na podstawie analiz 
finansowych

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania instytucji publicznych

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Wartość pieniądza w czasie

Sprawozdawczość finasowa instytucji publicznych

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas ich  realizacji 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów instytucji publicznych

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

M.Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej JST, wyd. Difin, Warszawa 2017

Uzupełniajaca

W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. Difin, Warszawa 2018



PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Studia I stopnia Profil studiów

Finanse i rachunkowość Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

VI Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium/Projekt

15 Razem

35 Praca własna studenta 

50 Razem

2 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji non profit

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania organizacji non profit

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz 
finansowych

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w 
nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy 
wskaźnikowej

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w organizacjach non profit na 
podstawie analiz finansowych

STUDIA STACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów

Moduł kształcenia

Semestr

STUDIA NIESTACJONARNE

Praca własna studenta 

Razem

Laboratorium/Projekt

Razem

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

ECTS

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas ich  
realizacji 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu 
(modułu)

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Zaliczenie z oceną

Polski

Zarządzanie finansami

Praktyczny

Instytut Ekonomiczny

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Kod przedmiotuZarządzanie finansami w organizacjach non profit

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień związanych  z zasadami zarządzania finansami w organizacjach non profit, wyposażenie studenta w 
umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny sytuacji finansowej oraz wzbudzenie w nim świadomej postawy w sytuacjach podejmowania decyzji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Zaliczony przedmiot z Finansów oraz wiedza ogólno ekonomiczna, umiejętności logicznego myślenia, zgolności analityczne i wspólpraca w grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

K_K02  K_K05  K_K06  K_K07  

K_U02  K_U03  K_U07  

K_W02  K_W03  K_W06  K_W07  



Praca z literaturą, wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia aktywizujące, praca przy komputerze, projekt.
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2

T.Zagrodzka, T.Bruski, Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć, wyd. NGO.PL

Co to są organizacje non profit?

Sprawozdawczość finasowa organizacji non profit

RAZEM

Elementy inżynierii finansowej

STTemat

student ma umiejętność podejmowania decyzji finansowych w organizacjach non profit na podstawie analiz 
finansowych

student posiada informacje o zasadach funkcjonowania organizacji non profit

student zna sposoby prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz analiz finansowych

student posiada umiejętność rozróżniania dokumentów finansowych i odczytywania zawartych w nich informacji

student ma umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów finansowych oraz analizy wskaźnikowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) I LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH

Aktywność 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NST

Wartość pieniądza w czasie

Analiza wskaźnikowa

student potrafi uczestniczyć w projektach znając skutki różnych decyzji finansowych podczas ich  realizacji 

Egzamin
Kolokwium

Projekty
Prace zal.

Podstawowa

student zna metody analizy wartości pieniądza w czasie

LITERATURA

WARUNKI ZALICZENIA

Obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji lub projekty, wyniki ćwiczeń sprawdzających oraz kolokwium zaliczeniowe w 
formie pisemnej lub w formie praktycznego sprawdzenia umiętności studenta.

student zna zasady współpracy w grupie na rzecz realizacji interesów organizacji non profit

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów 

T.Lubińska, Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, wyd. Difin, Warszawa 2015

Uzupełniajaca

W.Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. Difin, Warszawa 2018


