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SEMESTRY 

2 

 

GODZINY 

168 

W tym:  

Wykłady: 82 

Ćwiczenia: 86 

Laboratoria: 

E-learning: 

ECTS 

30 

CELE STUDIÓW 

Celem głównym studiów jest możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, jak  
i praktycznej w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz nabycie umiejętności 
podejmowania trafnych decyzji finansowych poprzez wymianę informacji i doświadczeń  
z praktykami wspierającymi decyzje finansowe zarówno na poziome MSP, jak  
i korporacyjnym.  

Przygotowana oferta 9 modułów w programie studiów podyplomowych Zarządzanie 
finansami przedsiębiorstw mocno eksponuje zagadnienia i problemy towarzyszące 
współczesnym trendom i zjawiskom zachodzącym w sferze finansów przedsiębiorstw 
realizując efekty uczenia  wskazane w programie studiów. Dla każdego z modułów zostały 
wyznaczone cele cząstkowe składające się na możliwość realizacji celu głównego. 

Celem moduł Uwarunkowania prawno-ekonomiczne działalności gospodarczej jest  
stworzenie fundamentu wspierającego wprowadzanie dalszych zagadnień dotyczących 
zarządzania finansami przedsiębiorstw w obszarach wiedzy prawnej, etyki oraz społecznej 
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odpowiedzialności biznesu.  
Celem modułów Optymalizacja struktury kapitału oraz Optymalizacja zarządzania 

bieżącego w przedsiębiorstwie jest analiza praktycznych aspektów podejmowania decyzji 
finansowych we wskazanych obszarach z uwzględnieniem wpływu otoczenia na kształtowanie 
strategii finansowej przedsiębiorstw. Celem tych modułów jest także nabycie umiejętność 
analizowania potencjalnych konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych dla sytuacji 
finansowej tych podmiotów oraz tworzenia różnych wariantów rozwiązań w tym zakresie.  

Celem modułu Ocena inwestycji rzeczowych jest zdobycie umiejętności  dotyczących 
pomiaru efektywności inwestycji rzeczowych, uwarunkowań procesów inwestycyjnych oraz 
stosowania narzędzi oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno w ujęciu 
finansowym, jak i ekonomicznym. Celem modułu Sprawozdawczość finansowa i analiza 
wyników działalności gospodarczej jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy dotyczącej zasad 
sporządzania, zakresu i  przydatności sprawozdań finansowych (rocznych i skonsolidowanych) 
dla zewnętrznych użytkowników informacji finansowych oraz wykształcenie umiejętności  
w zakresie analizy sprawozdań finansowych  z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.  

Celem modułu Optymalizacja podatkowa jest przedstawienie zasad opodatkowania 
dochodów oraz  transakcji zakupu/sprzedaży jako kluczowych aspektów prowadzenia 
działalności gospodarczej: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od 
osób prawnych, z uwzględnieniem nabycia umiejętności w zakresie rozpoznawania 
możliwości optymalizacyjnych oraz wyboru drogi optymalizacji podatkowej. 

Celem modułu Ryzyko w działalności gospodarczej jest nabycie znajomości 
uniwersalnych założeń procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności kształtowanie 
umiejętności właściwej oceny ryzyka (jego identyfikacji, analizy i ewaluacji) oraz doboru 
odpowiednich metod kontroli ryzyka. W ramach modułu Słuchacze zostaną także zapoznani  
z zakresem wiodących standardów (metodyk) zarządzania ryzykiem.   

Celem modułu Zarządzanie wiedzą o kliencie jest przekazanie wiedzy oraz 
wykształcenie umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie 4.0. Słuchacze nabędą 
umiejętności identyfikacji źródeł oraz metod gromadzenia informacji o kliencie 4.0 oraz 
poznają sposoby wykorzystania wiedzy w procesach decyzyjnych ze wskazaniem wskaźników 
skuteczności wykorzystania tej wiedzy.  
            Celem modułu Negocjacje i mediacje jest przekazanie wiedzy na temat negocjacji  
w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz stworzenie możliwości do 
doskonalenia umiejętności uczestników w zakresie wiarygodnego komunikowania się, 
skutecznego przekazywania informacji, negocjowania oraz podjęcia się zadania mediacji. 
Słuchacze będą mieli możliwość rozpoznania własnej postawy w negocjacjach, barier 
utrudniających negocjowanie oraz metod i technik rozwiązywania spornych kwestii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZFP_W01 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu unormowań 
prawno - ekonomicznych prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

P7S_WG 

ZFP_W02 Posiada wiedzę szerszą i pogłębioną o systemie 
prawno-finansowym funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych.  

P7S_WG 

ZFP_W03 Posiada wiedzę pogłębioną o przyczynach, 
przebiegu i konsekwencjach zmian społeczno-
ekonomicznych i ich wpływu na rozwiązania  
z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. 

P7S_WK 

ZFP_W04 Zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe 
zasady prowadzenia i podejmowania działalności 
gospodarczej. 

P7S_WK 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZFP_U01 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 
wiedzy w działaniu praktycznym poszerzonym  
o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 
stosowanej wiedzy dla podejmowania decyzji 
finansowych w przedsiębiorstwie. 

P7S_UW 

ZFP_U02 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania 
rozwiązań konkretnych sytuacji w działalności 
podmiotów gospodarczych umożliwiających 
podejmowanie efektywnych decyzji finansowych. 

P7S_UW 

Symbol efektu  
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

ZFP_K01 Rozumie potrzebę wykorzystywania wiedzy 
eksperckiej w planowaniu działalności 
gospodarczej. 

P7S_KK 



 

ZFP_K02 Potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, 
organizacjach lub instytucjach sfery realnej  
i finansowej, ma świadomość znaczenia 
zachowywania się w sposób profesjonalny  
i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego 
propagowania takich postaw. 

P7S_KR 

 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu/modułu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1. Uwarunkowania prawno-
ekonomiczne działalności 
gospodarczej 

W:16 

Ćw:8 

24 4 

2.  Optymalizacja struktury kapitału  W:8 

Ćw:8 

16 3 

3.  Optymalizacja zarządzania 
bieżącego 

W:4 

Ćw:12 

16 3 

4.  Sprawozdawczość finansowa i 
analiza finansowa wyników 
działalności gospodarczej 

W:16 

Ćw:16 

32 5 

5. Ocena inwestycji rzeczowych W:8 

Ćw:8 

16 3 

6. Optymalizacja podatkowa W:8 

Ćw:8 

16 3 

7.  Ryzyko w działalności 
gospodarczej 

W: 6 

Ćw:10 

16 3 

8. Zarządzanie wiedzą o kliencie W:8 

Ćw:8 

16 3 

9.  Negocjacje i mediacje W:8 

Ćw:8 

16 3 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 9 (karty należy sporządzić wg 
wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów 



 

 

wyższych (magistra, inżyniera lub licencjata). Studia adresowane są do wszystkich osób, które 
chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne dla zastosowania  
w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw,  
w szczególności do obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej zatrudnionej lub prowadzącej 
działalności gospodarczej w sektorze MSP, jak i kadry menadżerskiej na poziomie 
korporacyjnym. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Pozytywne zaliczenie testu (Moduł I,VI,VIII,IX)  
i egzaminu ustnego (Moduł II,III,IV,V,VII). Podejście do egzaminu ustnego warunkowane  
pozytywnym zaliczeniem testu. Ocena końcowa studiów stanowi sumę 40% oceny testu  
i 60% egzaminu ustnego, co odpowiada proporcjom zarówno godzin dydaktycznych, pkt 
ECTS, jak treściom zawartym w modułach.  


