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Nazwa przedmiotu: ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_04_026 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw 

Nazwa kierunku: Zarządzanie 

Forma studiów: stacjonarne II st. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Strategiczne 

Rok / semestr: I r./ 2 sem. Status przedmiotu /modułu: 
specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Mirela Romanowska, mirelaj@wneiz.pl , 914442030 

Prowadzący zajęcia Mirela Romanowska 

Cel przedmiotu / modułu 

Celem przedmiotu jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu 
strategicznym i operacyjnym, jak mogą być one uzyskane w procesie analizy finansowej 
oraz jak mogą być wykorzystane przez zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu 
działalności, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją. Właściwie 
przeprowadzona analiza finansowa dostarcza informacji, które zabezpieczą nie tylko 
przetrwanie ale i rozwój przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne 

Student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw, analizy 
ekonomicznej, potrafi czytać ze zrozumieniem podstawowe informacje zawarte m.in. w 
sprawozdaniach finansowych. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, potrafi 
pracować w grupie i jest przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia . 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla obszaru 

Wiedza 
01 ma pogłębioną wiedzę o metody analizy danych ekonomicznych i 
społecznych 

K_Z2A_1W13 S2A_W06 

Umiejętności 02  potrafi analizować i oceniać zjawiska ekonomiczne  K_Z2A_1U15 S2A_U08 

Kompetencje 
społeczne 

   

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1.Interpretacja informacji pozyskanych o podmiocie gospodarczym i jego otoczeniu. 2 
2. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy dokonań przedsiębiorstwa. 3 

3. Analiza efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 3 

4. Wykorzystanie modeli w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. 3 

5. Identyfikacja i ocena czynników kreujących długookresową przewagę konkurencyjną. 2 
6. Weryfikacja wiedzy i umiejętności. 2 

SUMA 15 

Metody kształcenia 
 analiza tekstów z dyskusją 

 praca w grupach 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

kolokwium 
 

01,02, 
 

Forma i warunki zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem w  formie pisemnej. Sprawdzian testuje  wiedzę (ok.20 % 
punktów)oraz umiejętności studenta (zadania praktyczne wraz z interpretacją ok.80% punktów). Na 
ocenę końcową wpływ ma także aktywność na zajęciach. 
Ocenianie: 

 Student otrzymuje ocenę dostateczną gdy zna metody służące ocenie dokonań i 
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.  

 Student otrzymuje ocenę dobrą gdy ponadto potrafi wykorzystać odpowiednie metody i 
dokonać interpretacji otrzymanych wyników jako skutku podejmowanych decyzji i 
uwarunkowań zewnętrznych. 

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobra gdy ponadto potrafi sformułować i zaproponować 
kierunek dalszych działań przedsiębiorstwa w celu osiągnięciu sukcesu. 

Literatura podstawowa 

 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. naukowy M. 
Walczak, Difin, Warszawa 2007 

  Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, 
PWE, Warszawa 2008 

 M. Siemińska: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2002. 

 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, red. T.P. Tkaczyk, SGH, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca 

 Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Red. W. Skoczylas, SKwP, 
Warszawa 2009. 

 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, 
Warszawa 2001. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 11 

Studiowanie literatury 11 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 11 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 

 


