1.1.1 Zarządzanie kapitałem obrotowym firmy
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM FIRMY

Wydział w Ostrowie Wielkopolski
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)

Semestr: III
ECTS (bezpośredni udział):

Stacjonarne: 2,5

Kod przedmiotu:
RiAF_PS2

Rachunkowość i analiza finansowa
specjalnościowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
o charakterze praktycznym
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Niestacjonarne: 1,5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5
Wiedza:
Student dysponuje podstawowa wiedzą z zakresu: rachunkowości
finansowej i analizy finansowej.
Umiejętności:
Student posiada umiejętność badania analitycznego.
Potrafi właściwie wykorzystać metody analizy finansowej.
Kompetencje społeczne:
Potrafi pracować zespołowo.
Efektywnie komunikuje się ze swoim środowiskiem w celu
wymiany opinii.
Konwersatorium: wykład, dyskusja, praca w grupach: obliczanie
kapitału obrotowego netto, pomiar płynności przy wykorzystaniu
cyklu konwersji gotówki, obliczenie rentowności, długość cyklu
konwersji gotówki a wartość spółki.
Zaliczenie w formie pisemnej:
Test wiedzy zbudowany z 25 pytań jednokrotnego wyboru
Kryterium oceny: Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania
oceny:
 bardzo dobrej - 100% - 91%,
 dobrej plus - 90% - 81%,
 dobrej - 80% - 71%,
 dostatecznej plus - 70% - 61%,
 dostatecznej - 60% - 51%,
 niedostatecznej - 50% i mniej.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
dr Izabela Witczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:

St udi a

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:

60

Konwersatorium:

27

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:
Seminarium:

Warsztaty:
Seminarium:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

29
96

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: 80
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

63

29

Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

62

96

20

36

30

40

12

20

125

125

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1
2
3
4
5
6
7
8

Podstawowe pojęcia związane z kapitałem obrotowym
Metody obliczania kapitału obrotowego
Zarządzanie zapasami i należnościami
Zarządzanie środkami pieniężnymi i zobowiązaniami
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
Wpływ strategii kapitału obrotowego netto na płynność finansową, rentowność
Kapitał obrotowy a wartość przedsiębiorstwa
Zależność między strategią a krótkoterminowymi decyzjami finansowymi
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W04

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny nauki o zarządzaniu)

S2A_W01
S2A_W02

K_W05

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między
systemami gospodarczymi i organizacjami

S2A_W02
S2A_W06

K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej
wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji

S2A_W03

K_W11

ma wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych metod statystycznych,
ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji
danych w organizacji

S2A_W06

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej
wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z
określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U05

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę
niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a
także w skalach: międzynarodowej i globalnej

S2A_U02
S2A_U03

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim
oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie
zarządzania

S2A_K01
S2A_K04

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K06

Kod KRK:
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student posiada wiedzę z obszaru zarządzania kapitałem obrotowym. Jest świadomy jego roli w
zarządzaniu firmą. Zna metody i narzędzia pozwalające opisywać struktury i zależności
występujące w kapitale obrotowym.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Student potrafi wykorzystać we właściwy sposób narzędzia i metody badania kapitału
obrotowego w przedsiębiorstwie. Posiada umiejętność analizy struktury kapitału obrotowego i
zachodzących zależności pomiędzy poszczególnymi elementami kapitału obrotowego.

Test wiedzy,
zadanie
praktyczne

Kompetencje:
Student rozumie potrzebę pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Student
potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań projektowych
dotyczących analizy kapitału obrotowego firmy.

Udział w
dyskusji,
obserwacja pracy
studenta w
zadaniu
praktycznym

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem - jak zachować płynność finansową? C.H.
Beck, Warszawa 2005.
Waryszuk -Misztal A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie, Wyd. UMSC,
Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Krzemińska D., Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo UE we
Wrocławiu, Wrocław 2005.

Inne materiały dydaktyczne:

