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Zarz dzanie przedsi biorstwem
Studia stacjonarne
15
30
-

Liczba punktów ECTS:

C1
C2
C3
C4
C2

1
2
3
4
5

EK1
EK2
EK3
EK4

EK5

3

Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy z zakresu metod wyceny warto ci przedsi biorstw
Zapoznanie studentów z wadami zysku ksi gowego jako miary efektywno ci przedsi biorstwa
Uzyskanie wiedzy o koncepcjach zarz dzania warto ci spółek kapitałowych
Nabycie umiej tno ci w zakresie pomiaru zmian warto ci przedsi biorstwa
Zapoznanie studentów z metodami okre lania korzy ci z tytułu poł cze przedsi biorstw
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Student zna podstawy rachunkowo ci finansowej
Student posiada podstawowa wiedz z zakresu sprawozdawczo ci finansowej spółek
kapitałowych
Student zna podstawowe wska niki analizy finansowej
Student posiada podstawowa wiedz w zakresie finansów przedsi biorstw
Student potrafi skalkulowa zysk, koszt kapitału, warto bie c pieni dza
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Student potrafi zdefiniowa zarz dzanie warto ci dla akcjonariuszy oraz zidentyfikowa
główne czynniki kształtuj ce warto przedsi biorstwa
Student potrafi wymieni wady zysku ksi gowego jako miary efektywno ci przedsi biorstwa
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi dokona kalkulacji zysku ekonomicznego oraz warto ci dodanej dla
akcjonariuszy
Student zna i potrafi zastosowa metody maj tkowe, dochodowe oraz mieszane do wyceny
warto ci przedsi biorstwa
W zakresie kompetencji społecznych:
Student jest wiadomy konfliktu interesów prezentowanych przez stakeholders w procesie
wdra ania zarz dzania warto ci dla akcjonariuszy.
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3

Metody wyceny warto ci przedsi biorstw
Krytyka zysku ksi gowego jako miary efektywno ci przedsi biorstwa.
Geneza koncepcji zarz dzania warto ci dla akcjonariuszy Zarz dzanie
warto ci dla akcjonariuszy jako koncepcja zarz dzania. Poj cie i rodzaje
stakeholders.

Liczba
godzin
3
2
2

W4
W5

Czynniki kształtuj ce warto przedsi biorstwa –
Istota i metody wyceny kapitału intelektualnego
Zysk ekonomiczny jako miara efektywno ci przedsi biorstwa Miernik SVA jako
miara efektywno ci przedsi biorstwa
Metody rozliczania korzy ci z tytułu fuzji
Suma godzin:
Forma zaj – wiczenia

W6
W7

Tre ci programowe
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

1
2

F1
P1

Wycena przedsi biorstwa metodami maj tkowymi
Wycena przedsi biorstwa metodami dochodowymi
Wycena przedsi biorstwa metodami mieszanymi i porównawczymi
Kalkulacja zysku ksi gowego przy ró nych zało eniach polityki rachunkowo ci
jednostki
Wycena kapitału intelektualnego
Kalkulacji zysku ekonomicznego
Kalkulacja SVA
Rozliczenia korzy ci z tytułu fuzji
Zrównowa ona karta wyników
Kolokwium zaliczeniowe
Omówienie wyników kolokwium. Wspólne rozwi zanie zada
Suma godzin:

2
2
2
2
15
Liczba
godzin
2
6
2
2
2
4
2
4
2
2
2
30

Narz dzia dydaktyczne
Wykład z prezentacja multimedialn
Rozwi zywanie zada
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Rozwi zywanie zada ze wspólnym omówieniem wyników
Ocena podsumowuj ca
Zaliczenie pisemne
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
45
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
30
godzin w semestrze
Suma
75
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
3
przedmiotu

1
2
3
4
5
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Na ocen 2 (ndst)

EK1

EK2
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Student nie potrafi
zdefiniowa
zarz dzania
warto ci dla
akcjonariuszy oraz
wymieni głównych
czynników
kształtuj cych
warto
przedsi biorstwa

C3
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Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)
Student potrafi
zdefiniowa
zarz dzania
warto ci dla
akcjonariuszy oraz
wymieni główne
czynniki
kształtuj cych
warto
przedsi biorstwa bez
ich klasyfikacji

Student potrafi
zdefiniowa
zarz dzania
warto ci dla
akcjonariuszy oraz
wymieni główne
czynniki
kształtuj cych
warto
przedsi biorstwa
oraz dokona ich
klasyfikacji

Na ocen 5 (bdb)
Student potrafi
zdefiniowa zarz dzania
warto ci dla
akcjonariuszy oraz
wymieni główne
czynniki kształtuj cych
warto
przedsi biorstwa oraz
dokona ich klasyfikacji
Student potrafi poda
przykłady tych
czynników w wybranym
przedsi biorstwie

Student nie potrafi
ustali zysku
ksi gowego w
oparciu o podane
zało enia

Student potrafi
ustali zysk
ksi gowy w oparciu
o podane zało enia
oraz dokona oceny
efektywno ci
przedsi biorstwa
przy wykorzystaniu
tego zysku

Student potrafi
ustali zysk ksi gowy
w oparciu o podane
zało enia oraz
dokona oceny
efektywno ci
przedsi biorstwa
przy wykorzystaniu
tego zysku oraz
krytycznie oceni
uzyskane wyniki

Student potrafi
samodzielnie ustala
zało enia niezb dne do
kalkulacji zysku
ksi gowego, dokonywa
ustale zysku
ksi gowego przy
ró nych zało eniach
oraz dokona oceny
efektywno ci
przedsi biorstwa przy
wykorzystaniu tego
zysku oraz krytycznie
oceni uzyskane wyniki

Student nie zna

Student potrafi

Student potrafi

Student potrafi dokona

EK4

EK5

zasad kalkulacji
zysku
ekonomicznego ani
warto ci dodanej
dla akcjonariuszy

dokona kalkulacji
zysku
ekonomicznego ani
warto ci dodanej dla
akcjonariuszy na
prostych przykładach
nie wymagaj cych
przekształcania
danych wej ciowych

dokona kalkulacji
zysku
ekonomicznego ani
warto ci dodanej dla
akcjonariuszy na
prostych przykładach
wymagaj cych
przekształcania
danych wej ciowych

Student nie zna
podstawowych
zało e metod
wyceny warto ci
przedsi biorstwa

Student potrafi
wyceni warto
przedsi biorstwa
wybran przez siebie
metod

Student potrafi
wyceni warto
przedsi biorstwa
ró nymi metodami na
prostych przykładach

Student nie potrafi
wymieni
stakeholders

Student potrafi
wymieni
stakeholders oraz
wskaza cele
realizowane przez
wybrana grup

Student potrafi
wymieni
stakeholders oraz
wskaza cele
realizowane przez
poszczególne grupy
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kalkulacji zysku
ekonomicznego ani
warto ci dodanej dla
akcjonariuszy na
prostych przykładach
wymagaj cych
przekształcania danych
wej ciowych oraz
dokona interpretacji
uzyskanych wyników
Student potrafi wyceni
warto
przedsi biorstwa
ró nymi metodami oraz
skomentowa uzyskane
ró nice
Student potrafi wymieni
stakeholders oraz
wskaza cele
realizowane przez
poszczególne grupy
oraz wskaza
przykładowe metody
ograniczania konfliktu
celów
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