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1. Student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów i rynku finansowego. Ma ogólną wiedzę na 

temat funkcjonowania gospodarki, zarządzania nią i istniejących rynków finansowych.  Student orientuje 

się w zakresie struktur rynku pieniężnego i finansowego. 

2. Student posiada umiejętności dostrzegania, kojarzenia i interpretowania zjawisk zachodzących w 

gospodarce. Posiada umiejętności prowadzenia obliczeńn z zakresu analizy matematycznej. 

3. Student potrafi formułować samodzielne oceny w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, a także 

argumentować zajmowane stanowisko i bronić swoich opinii. Powinien wykazywać gotowość do 

podjęcia współpracy w ramach zespołu i skutecznie wyszukiwać informacji w Internecie. 

Cel przedmiotu 

Zrozumienie przez Studentow podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w 

gospodarce narodowej i ich wpływu na decyzje finansowe podejmowane przez poszczególne podmioty 

gospodarcze. Rozwijanie u Studentów umiejetności doboru różnych instrumentóow rynku finansowego 

w zakresie pozyskiwania efektywnego źródła finansowania. Umiejętność dostrzegania rozwiązań 

finansowych spoza rynku pieniężnego. Umiejętność klasyfikowania instrumentów rynku kapitałowego. 

Umiejetność doboru alternatywnych źródeł finansowania, wspierających płynność finansową 

przedsiębiorstw do wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

1. Zna w sposób pogłębiony pojęcie finansów i potrafi zidentyfikować strumienie i zasoby 

alternatywnych źródeł finansowania[  P7S_WG_02] 

2. Ma podłębioną wiedzę o uwarunkowaniach struktur organizacyjnych w aspekcie pozyskiwania 

alternatywnych źródeł finansowania [P7S_WG_05] 

3. Orientuje się  w zakresie możliwości doboru źródła finansownia według poszczególnych determinant 

w tym o zależnościach dotyczących jednostek wirtualnych (np. crowdfunding) [P7S_WG_06] 

4. Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk o zarzadzaniu - potrafi omówić podstawowe zagadnienia 

dotyczące alternatywnych źródeł  finansowania przedsiębiorstw [P7S_WG_08] 

Umiejętności 

1. Posiada umiejętność dostrzegania, kojarzenie i interpretowanie zjawisk zachodzących w gospodarce w 

zakresie rynku finansowego oraz jego poszczególnych segmentów: pieniężnego i kapitałowego 

[P7S_UW_01] 

2. Potraf prognozować złożone procesy społeczne w tym ocenić wpływ polityki prowadzonej przez 

państwo na zmienność dostępności aternatywnych źródłe finansowania [P7S_UW_02] 

3. Posiada umiejętność znalezienia niezbędnych informacji  i umiejetność samodzielnego proponowania 

alternatywnych rozwiązań finansowych [P7S_UW_04, P7S_UU_01 ] 
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4. Potrafi n atle analizy przyczyn i przebiegów zjawisk społecznych samomodzielnie dobrać instrumenty 

finansowe z oferty alternatywneych źródeł finansowania, w zależności od wieku i branży 

przedsiębiorstwa [P7S_UW_07]   

Kompetencje społeczne 

1. Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu finansów i umiejętności potrzebnych 

do rozwiązywania złożonych problemów organizacji i konieczności tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych w zakresie wfektywnego poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania 

[P7S_KK_01] 

2. Student potrafi dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe w realizacji postawionych celów w 

zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i rangować istotność poszczególnych aspektów 

przedsiębiorczości w ramach możliwosci współpracy finanoswej [P7S_KK_02] 

3. Student sostrzega konieczność zawierania kompromisów w różnych obszarach polityki gospodarczej, 

szczególnie w zakresie planowania formy prawnej prowadzonego biznesu [P7S_KO_03 ] 

4. Student potrafi planować i zarządzć przedsięwzięciami dotyczącymi dobor€ źródeł finansowania w 

przedsiębiorstwie, w tym ma umiejętność porównywania poszczególnych ofert rynkowych 

proponowanych przez rynek private equity [P7S_KO_03] 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Ocena formująca: bieżąca aktywność na zajęciach i udział w dyskusji; wejściówki skłądające się z 5-10 

pytań również na platformie eKursy; prace pisene na podstawie zadanych książek, artykułów lub filmów; 

wykonanie i wygłoszenie prezentacji na temat alternatywnych instrumentów finansowych; 

poprównaniae ofert rynkowych na zadany temat i jej prezentacja w trakcje zajęć;  zadania typu cas-

study; testy.  

Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna z ocen formujących z warunkami zaokrąglenia podanymi i 

umieszczonymi na  platformie eKursy kursu oraz z testu końcowego - brak możliwości uzyskania 

zaliczenia bez napisanania testu końcowego na ocenę pozytywną (min. 50% punktów)    

Treści programowe 

1. Rola i znaczenie gospodarki rynkowej dla procesów finansowania  

2. Struktura rynku finansowego i poszczególni uczestnicy rynku 

3. Kryteria podziału kapitału w przedsiebiorstwie - źródło pochodzenia i prawo własności, czas 

dysponowania, cel finansowania i źródło finansowania 

4. Krótkoterminowe alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw - faktoring, faktoring 

odwrócony, derywaty, krótkoterminowe papiery dłużne  

5. Krótkoterminowe alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw - produkty trade finance  



 

4 
 

6. Długoterminowe alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw - franchising, sekurytyzacja, 

crwodfunding, aniołowie biznesu 

7. Długoterminowe alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw - GPW - rynek podstawowy i 

alternatywne platformy obrotu 

8. Długoterminowe alternatywne źródła finansownaia przedsiębiorstw - Fundusze Private Equity 

 

Metody dydaktyczne 

I. PODAJĄCE: 1.Wykład informacyjny  2. Wykład problemowy   3. Wykład konwersacyjny                   

4. Pogadanka   5. Praca z książką   6. Prelekcja, odczyt 

II. PRAKTYCZNE - PROBLEMOWE: 1. Burza mózgów    2. Dyskusja panelowa        3. Wykład 

problemowy   4.  Historie biznesowe 5. Studium przypadku 

III. PRAKTYCZNE - AKTYWIZUJĄCE: 1. Case Study  2. Trening menedżerski   3. Historie bizesowe 

IV. PRAKTYCZNE - EKSPONUJĄCE: 1. Pokaz  2. Historia biznesowa 3. Z uzyciem komputera, platformy 

e-learning i aplikacji mobilnych 
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Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 25 1,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 20 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 
zajęć, przygotowanie do wejściówek/kolokwiów, wykonanie 
projektu/prezentacji, napisanie eseju, analiza case-study, 
obejrzenie filmów, przeczytanie książki)1 

5 0,0 

 

                                                      
1 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


