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Specjalność: Rachunkowość i podatki
PODATEK PIT I PODATKI KOSZTOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PODATEK PIT I PODATKI KOSZTOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: IV

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowe
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Małgorzata Żyrek (malgorzata.zyrek@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

C2.

C3.

Pozyskanie wiedzy z zakresu materialnego prawa podatkowego regulującego opodatkowanie osób fizycznych
podatkiem dochodowym oraz podatków, opłat i należności budżetowych, które stanowią koszty uzyskania
przychodów.
Zdobycie wiedzy o regulacjach zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu
do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak również podmiotów gospodarczych,
rozliczających w różnych form opodatkowania.
Zdobycie wiedzy o innych podatkach, opłatach i należnościach podatkowych, które stanowią dochody budżetu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Dla podmiotu gospodarczego są kosztem podatkowym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu konstrukcji i podstaw stosowania przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych u osób prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej. Posiada także wiedzę, które podatki i opłaty
maja charakter kosztowy.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

Student zna konstrukcję i specyfikę podatku dochodowego
od osób fizycznych. Potrafi wskazać podatki i opłaty
kosztowe.
W podatku dochodowym od osób fizycznych student potrafi
wskazać podatników, wymienić i scharakteryzować źródła
przychodów, formy opodatkowania, odliczenia od dochodu
i podatku, rozróżnia zeznania podatkowe stosownie do
rodzaju źródła przychodów. Zna skalę podatkową i zasady
jej stosowania.
Student potrafi:
- obliczyć podstawę opodatkowania;
- obliczyć zaliczkę na podatek według właściwej stawki
podatku i dla właściwej formy opodatkowania;
- sporządzić zeznanie podatkowe.
Student wie, które podatki i opłaty budżetowe stanowią
koszty uzyskania przychodów, potrafi je scharakteryzować
oraz określić zasady zaliczania do kosztów podatkowych.
Student potrafi praktycznie stosować przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawach osób
nieprowadzących działalności gospodarczej i podmiotów
gospodarczych. Rozumie potrzebę podnoszenia i
uzupełniania wiedzy i umiejętności w okresie aktywności
zawodowej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W09

K1_W03

K1_U06, K1_U12

K1_U06, K1_U12

K1_U12, K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz wyłączenia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Katalog źródeł przychodów: przychody ze stosunku pracy, działalność wykonywana osobiście, najem i
dzierżawa, kapitały pieniężne, prawa majątkowe i przychody ze zbycia nieruchomości.

W2
W3

Pozarolnicza działalność gospodarcza – formy i zasady opodatkowania.

W4

Zeznania roczne – rodzaje, terminy sporządzania, odliczenia od dochodu i od podatku.

W5

Podatki kosztowe: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, podatek od
czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i inne.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - test wiedzy – 10 otwartych
L.p.

ĆWICZENIE

Ćw. 1

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia z umowy o pracę.

Ćw. 2

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło).

Ćw. 3

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej – zasady ogólne.

Ćw. 4

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej – podatek liniowy.
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Ćw. 5

Sporządzanie zeznań podatkowych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 – zadania praktyczne – 3
zadania i sporządzenie zeznania podatkowego; MO14 - aktywność na zajęciach - aktywność jest oceniana, za wypowiedź
student dostaje punkty.
METODY DYDAKTYCZNE
1.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study

2.
3.

Zadania i przykłady
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

22

16
25
15
90
3

15
34
19
90
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z
późn. zm.)
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji, informacji i zeznań
podatkowych
akty prawne regulujące funkcjonowanie podatków i opłat kosztowych

1.
2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Janusz Marciniuk. Wydawnictwo CH Beck, 2017 r.

2.
3.

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019. Ryszard Kubacki. Wydawnictwo UNIMEX. 2019 r.
PIT 2019. Komentarz. Grzegorz Żiółkowski. Wydanie 2/2019

KRYTERIA OCENY:
Efekty
kształcenia
Efekt 1 -5
Efekt 1 -5

Na ocenę 2
Test wiedzy poniżej 11 pkt
Zadania praktyczne
poniżej 11 pkt
Aktywność poniżej 11 pkt

Na ocenę 3
11 - 13 pkt
11 - 13 pkt

Na ocenę 4
14 - 16 pkt
14 - 16 pkt

Na ocenę 5
powyżej 16 pkt
powyżej 16 pkt

Efekt 1 -5
11 - 13 pkt
14 - 16 pkt
powyżej 16 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty kształcenia są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
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4.

5.
6.
7.

Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKÓW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Marlena Borowiak-Michalska, adres email: marlena.michalska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zapoznanie studentów w zagadnienia zróżnicowanego sposobu rozliczania podatków
Wskazanie elementów wpływających na prawidłowość rozliczenia z fiskusem oraz związanych z tym obszarów
ryzyka
Sposób rozliczania podatków

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
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EKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2
EK3

Uzyskał świadomość, że każde zdarzenie/ transakcja może
wywoływać obowiązek podatkowy w różnych obszarach
podatkowych
Wskazuje elementy opodatkowania takie jak przedmiot,
podstawa, stawka, termin
Potrafi wypełnić zeznanie podatkowe,

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_K04

K1_W09
K1_U01

EK4

Jest w stanie określić wielkość zobowiązania podatkowego
dla określonego zdarzenia

K1_U01,K1_U12

EK5

Jest w stanie wypełnić deklaracje podatkowe

K1_U01,K1_U12

EK6

Potrafi określić, czy w danej sytuacji faktycznej znajdzie
zastosowanie regulacja prawa podatkowego, w
szczególności jaki podatek i w jakiej wysokości wystąpi

K1_U07, K1_U12

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
1

2

3
4
5

6

7
8

WYKŁAD
DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, A DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA OSOBIŚCIE
- porównania zasad i wyniku rozliczenia dochodu w działalności wykonywanej osobiście i pozarolniczej
działalności gospodarczej
ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
metodologia rozliczania dwóch źródeł dochodów - krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania
ROZLICZENIA DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- studium przypadków transakcji podmiotów gospodarczych, rozliczanie ich na gruncie PIT, z uwzględnieniem
wybranej formy opodatkowania
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Definicje, metody amortyzacji
ROZLICZENIA PODATKOWE
- rola i obowiązki informacyjne płatników względem podatników i organów podatkowych, terminy ich
realizacji,
ZEZNANIA PODATKOWE
- rodzaje zeznań podatkowych, kwalifikacja źródeł przychodów do odpowiedniego rodzaju zeznania, ulgi
podatkowe i zasady korzystania z nich
ZEZNANIA PODATKOWE
- obowiązki podatkowe (deklaracje) podatników względem urzędów skarbowych, terminy ich składania, ryzyko
z tym związane
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
- zakres opodatkowania podatkiem vat, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania

9

REJESTRACJA NA POTRZEBY PODATKU VAT
- podmioty obowiązane do rejestracji oraz obowiązki rejestracyjne

10

TOWAROWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
WDT, WNT

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
-zakres opodatkowani, terminy, stawki, sankcje
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): Test wiedzy pytania otwarte i
zamknięte
11
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ĆWICZENIA

L.p.
1
2
3

4

5
6

7
8

9

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, A DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA OSOBIŚCIE
- studium przypadków ww. działalności na gruncie ustawy o PIT i ustawy o VAT
ZAGRANICZNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
- rozpoznawanie statusu podmiotu (rezydent, nierezydent) uzyskującego dochody z zagranicy
ROZLICZENIA DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wypełnienie ewidencji przychodów, PIT-28, PIT-28S, książki przychodów i rozchodów, PIT-36, PIT-36L, PIT36S, PIT-36LS
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Definicje, metody amortyzacji – wypełnienie ewidencji środków trwałych
ROZLICZENIA PODATKOWE
wypełnienie listy płac, PIT-2, PIT-4R. PIT-11
ZEZNANIA PODATKOWE
- rodzaje zeznań podatkowych, kwalifikacja źródeł przychodów do odpowiedniego rodzaju zeznania, ulgi
podatkowe i zasady korzystania z nich – studium przypadków
ZEZNANIA PODATKOWE
wypełnienie zeznania PIT-37
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
wypełnienie ewidencji vat zakup, vat sprzedaż, deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K,
VAT-ZD
REJESTRACJA NA POTRZEBY PODATKU VAT
- podmioty obowiązane do rejestracji oraz obowiązki rejestracyjne – wypełnienie VAT-R
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TOWAROWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
WDT, WNT- wypełnienie informacji VAT-UE

11

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
-zakres opodatkowani, terminy, stawki, sankcje – wypełnienie PCC-3

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): praca indywidualna –
rozwiązywania zadań na przykładach – wyliczanie zaliczki na PIT w pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie
ustawy o PIT, wyliczania zaliczek z tyt. umowy o pracę, umowy – zlecenia, umowy - dzieło. Zaliczenie – praca pisemna rozwiązanie zadania polegającego na określeniu miesięcznej zaliczki na PIT jaką zakład pracy ma obowiązek odprowadzić
do urzędu skarbowego. Ocenie podlega 6 kryteriów występujących przy na poszczególnych etapach wyliczania zaliczki, po
jednym punkcie dla każdego, maksymalna ilość punktów wynosi 6. Meridiana ocen: ocena 5 przy 6 punktach, ocena 2 przy
punktacji do 1,5.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

22

6
10
25
75
3

9
19
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
8
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Ustawa z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak „Prawo podatkowe Przedsiębiorcy” Wolters Kluwer,
2017
J. Marciniuk “Podatek dochodowy od osób fizycznych” komentarz wydawnictwo C. H. Beck 2017
„Podatek dochodowy od osób prawnych” wydawnictwo C. H. Beck 2019
„Podatki 2019” Wydanie 2, wydawnictwo C. H. Beck 2019
T. Michalik, „VAT komentarz” wydawnictwo C. H. Beck 2019

1.
2.
3.
4.
5.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 2,4,6
Efekt 1-6

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Praca indywidualna–
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt 1-6
Zaliczenie pisemne 15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
zadania praktyczne –
poniżej 15 pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PRAWO PODATKOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAWO PODATKOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Poziom studiów:
1 stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Marlena Borowiak-Michalska, adres email: marlena.michalska@handlowa.eu
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie i wprowadzenie studentów w zagadnienia systemu polskiego prawa podatkowego z uwzględnieniem
prawa międzynarodowego.

C2.

Wskazanie źródeł prawa.

C3.

Uwrażliwienie na interpretację prawa podatkowego przy stosowaniu odpowiedniego rodzaju wykładni i
hierarchii prawa podatkowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

1

Charakteryzuje i opisuje system prawa podatkowego w
Polsce

K1_W01, K1_W03

2

Zna zasady interpretacji prawa podatkowego

K1_W01

3

Zna i rozumie cel i funkcje podatków we współczesnym
państwie

K1_W01

4

Posiada wiedzę na temat sposobu postępowania w
przypadku wątpliwości, kolizji prawa podatkowego

K1_W01, K1_K04

5

Identyfikuje poszczególne podatki i opłaty

K1_U12, K1_U03

6

Rozróżnia pojęcia związane z prawem podatkowym

K1_U12, K1_U03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
1
2
3
4
5

WYKŁAD
ŻRÓDŁA PRAWA
– wykaz źródeł, hierarchia źródeł prawa
ORDYNACJA PODATKOWA
– zakres regulacji, definicja pojęć – podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, zobowiązanie podatkowe,
stawki podatkowe
ORDYNACJA PODATKOWA
- regulacje praw i obowiązków płatników, podatników, inkasentów
WYKŁADNIE PRAWA PODATKOWEGO
– rodzaje wykładni prawa podatkowego i reguły ich stosowania
KONSTYTUCJA BIZNESU
- regulacje praw dla podatników

6

KRYTERIA KLASYFIKACJI PODATKÓW
- funkcje i rodzaje podatków, zasady opodatkowania

7

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
- zakres regulacji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowych od osób
prawnych, ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług

8

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA
- zakres legalnej optymalizacji podatkowej

9

PODATKOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
- regulacje prawne, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konwencja MLI, MAP

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Test pisemny (pytania
otwarte i zamknięte)
L.p.

ĆWICZENIA

1

ŻRÓDŁA PRAWA
analiz przykładów rozwiązywania kolizji prawa

2

ORDYNACJA PODATKOWA
– przykłady praktyczne

3

ORDYNACJA PODATKOWA
zdarzeń i ich kwalifikacja na gruncie prawa podatkowego
WYKŁADNIE PRAWA PODATKOWEGO
- praktyczne ćwiczenia

4
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– sporządzenie zapytania interpretacyjnego w sprawie zdarzenia podatkowego do Dyrektora KIS na druku
ORD-IN, ORD-WS.
KONSTYTUCJA BIZNESU
analiza przykładów
KRYTERIA KLASYFIKACJI PODATKÓW
analiza przykładów

5
6
7

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
Przykłady praktyczne

8

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA
analiza przykładów

PODATKOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
analiza przykładów
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): praca w zespołach dwuosobowych
– rozwiązywanie zadań przedstawionych zdarzeń gospodarczych i ich skutków na gruncie ustaw o PIT, CIT, VAT, PCC,;
aktywność na zajęciach - każda aktywność jest oceniana.

9

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja,

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności

2.
3.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczenia

4.

Przygotowanie do egzaminu

1.

SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

34

22

8
30

8
30

30
100
4

40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r., ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja
podatkowa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

H. Dzwonkowski „Ordynacja podatkowa” Komentarz C.H.Beck 2019
H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak „Prawo podatkowe Przedsiębiorcy” Wolters Kluwer,
2017

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-6
Efekt 1-6

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
Praca grupowa –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt
Aktywność na zajęciach 51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu (w formie testu) oraz oceny z
ćwiczeń (praca zaliczeniowa)

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PRAWO PRACY A KOSZTY PRACY
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PRAWO PRACY A KOSZTY PRACY
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Poziom studiów:
II stopnia
Nazwa modułu
programu:
fakultatywny
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Stanisław Rogowski (stanislaw.rogowski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

znajomość zasad zatrudnienia prawno-pracowniczego i niepracowniczego (umowy cywilnoprawne,
samozatrudnienie itp.)

C2.

umiejętność rozróżniania rodzajów stosunków pracy i dokonywania ich charakterystyki

C3.

rozumienie prawa pracy jako narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
E1

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i
kosztów pracy

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W02,

E2

zna różne formy zatrudnienia i związane z nimi przywileje
oraz obowiązki

K1_W07

E3

ma rozszerzoną wiedzę na temat kapitału ludzkiego i
jego roli w kreowaniu wartości organizacji

K1_U12, K1_U06

E4

potrafi rozpoznać różnice pomiędzy formami
zatrudnienia w płaszczyźnie kosztów pracy

K1_U12, K1_U06

E5

prawidłowo identyfikuje problemy z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi

K1_U12, K1_U06, K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

WYKŁAD
Umowa o pracę:
Umowa przedwstępna.
Rodzaje umów o pracę, podobieństwa i różnice, praktyczne konsEwencje.
Pierwszeństwo zatrudnienia na czas nieokreślony.
Telepraca:
Porozumienie ze związkiem zawodowym.
Wprowadzenie telepracy w umowie o pracę.
Dodatkowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika.
Czas pracy:
Rozkłady czasu pracy.
Okresy rozliczeniowe czasu pracy.
Czas pracy w umowie o pracę.
Umowy o pracę a regulaminy pracy.
Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych.
Dyżury pracownicze.
Urlopy:
Planowanie urlopów.
Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie z urlopu.
Urlopy zaległe.
Urlop w okresie wypowiedzenia.
Zmiana wysokości świadczeń z tytułu podróży służbowych
Wynagrodzenia:
Minimalne wynagrodzenie za pracę.
Stałe składniki wynagrodzenia.
Zmienne składniki wynagrodzenia.
Zmiany wynagrodzenia, w tym zmiany "automatyczne".
Wynagrodzenie urlopowe.
Ewiwalent za urlop.
Wliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia do świadczeń z tytułu
choroby i macierzyństwa.
Samozatrudnienie:
Pojęcie samozatrudnienia.
Sytuacje, w których przepisy odmawiają uznania danego stosunku prawnego za
wykonywanie działalności gospodarczej.
Pracownicy tymczasowi:
Obowiązki pracodawcy użytkownika.
15
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Zatrudnienie pracownika tymczasowego — forma i teść umowy.
Zakończenie zatrudniania pracownika tymczasowego.
Uprawnienia pracownika tymczasowego.
Odszkodowanie za szkody.
Kierowanie do pracy do innego podmiotu osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 test wiedzy pytania
otwarte i zamknięte
L.p.
Ćw. 1

ĆWICZENIA
Sporządzanie umów o pracę – zajęcia praktyczne

Ćw. 2

Ustalanie czasu pracy dla pracowników – zajęcia praktyczne

Ćw. 3

Zagadnienia związane z urlopami – zajęcia praktyczne

Ćw. 4

Wynagrodzenia – zajęcia praktyczne

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO12 ocena na podstawie
wykonanych poszczególnych zadań, MO14 aktywność na zajęciach
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne
34

22

12
40
10
100
4

18
40
20
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Barzycka-Banszczyk M., Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.
Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie: współczesne koncepcje a rzeczywistość, Wydawnictwo
„Dom Organizatora”, 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty Eonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce,
Wydawnictwo
AERAKÓW, Kraków 2004.
FlorE L., Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.
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KRYTERIA OCENY: ocena końcowa 0,1 Ks +0,4 U +0,5 W
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1,2,3

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-5

Praca w zespole i
wykonane zadania –
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-5

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

20

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)

C1.
C2.
C3.

zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej i podatkowej operacji gospodarczych
zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach
Ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz sporządzania i interpretowania ich sprawozdań finansowych
ukształtowanie u studentów zdolności do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy z zakresu
rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.
E1
E2
E3

Efekty przedmiotowe
ma wiedzę na temat zasad i form ewidencji księgowej
prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa
zna zasady ewidencji przychodów na potrzeby ryczałtu
ewidencjonowanego oraz zasady prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i kosztów
posiada umiejętności ewidencji aktywów i pasywów w
księgach rachunkowych małych i średnich przedsiębiorstw

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W06, K1_W04
K1_W01, K1_W06, K1_W04
K1_U07, K1_U12, K1_U06

E4

potrafi przeprowadzić ewidencję kosztów i przychodów
oraz ustalić wynik finansowy

K1_U07, K1_U12, K1_U06

E5

sporządza i interpretuje sprawozdania finansowe małych i
średnich przedsiębiorstw

K1_U07, K1_U12, K1_U06
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E6

potrafi pracować w zespole i kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu rachunkowości w
małych i średnich przedsiębiorstwach

K1_U15, K1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

WYKŁAD
OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
kryteria podziału mikro, małych i średnich jednostek gospodarczych
formy ewidencji prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa
dokumenty jako podstawa zapisów w ewidencjach podatkowych i księgach rachunkowych
zasady dokumentowania zapisów w ewidencji gospodarczej
EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POTRZEBY RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
zasady funkcjonowania ryczałtu
procedura ustalania ryczałtu
ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego
ustalanie zobowiązania podatkowego na podstawie ewidencji przychodów
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów
budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów
bieżąca i uzupełniająca ewidencja przychodów i rozchodów
zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
zasady prawidłowej rachunkowości
dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
zakładowy plan kont
otwarcie, ewidencja i zamknięcie ksiąg rachunkowych
weryfikacja zapisów księgowych na podstawie inwentaryzacji
EWIDENCJA AKTYWÓW I PASYWÓW
ewidencja aktywów trwałych
ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych
ewidencja należności krótkoterminowych
ewidencja materiałów i towarów
ewidencja kapitałów i rezerw
uproszczenia w ewidencji aktywów i pasywów dla małych i średnich jednostek
EWIDENCJA KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYNIKU FINANSOWEGO
koszty, ich rozliczanie i kalkulacja
przychody z normalnej działalności operacyjnej
elementy wyniku finansowego i jego podział
uproszczenia w ewidencji małych i średnich przedsiębiorstw
SPRAWOZDANIA FINANSOWE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
zasady sporządzania sprawozdań finansowych
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa
sprawozdanie z działalności
uproszczenia dla małych i średnich jednostek gospodarczych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Test pisemny - zadania
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw. 1

Omówienie kryteriów podziału mikro, małych i średnich jednostek gospodarczych , form ewidencji prowadzonej
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, zasad dokumentowania zapisów w ewidencji gospodarczej

Ćw.2

Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalenie zobowiązania
podatkowego na podstawie ewidencji przychodów

Ćw.3

Bieżąca ewidencja przychodów i rozchodów, ewidencje uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i
rozchodów

Ćw.4

Otwarcie, ewidencja i zamknięcie ksiąg rachunkowych, weryfikacja zapisów księgowych
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Ćw. 5

Uproszczona ewidencja aktywów i pasywów

Ćw. 6

Uproszczona ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego

Ćw. 7

Sporządzenie sprawozdania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw
(bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO4 - kolokwium w formie
zadań praktycznych, MO8 - praca w zespołach, MO14 - aktywność na zajęciach.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Zadania i przykłady
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
Niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

24

4
40
20
100
4

6
50
20
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości, cz. I, Wyd.
Espert, Warszawa 2012/
Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.
Winiarska K. (red.), Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
1.
2.

Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.7.Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1-2

Efekt 3-5
Efekt 6
Efekt 3-6

Na ocenę 2
Kolokwium w formie
testu wiedzy poniżej 15
pkt
Kolokwium w formie
zadań praktycznych
poniżej 15 pkt
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Aktywność poniżej 3
pkt

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

4-6 pkt, 7-8 pkt

9-11 pkt,12-15 pkt

powyżej 15 pkt
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Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności (U)
i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej i w
Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ADMINISTRACJA PODATKOWA I KONTROLA SKARBOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ADMINISTRACJA PODATKOWA I KONTROLA SKARBOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów:
I stopnia
Nazwa modułu
programu:
Specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
dr Małgorzata Żyrek (malgorzata.zyrek@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w części dotyczącej funkcjonowania specjalistycznych
jednostek administracji publicznej jaką jest Krajowa Administracja Skarbowa.
Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji i podziału kompetencji w Krajowej Administracji Skarbowej.
Pozyskanie wiedzy w przedmiocie procedury kontroli celno – skarbowej oraz jej zakresu podmiotowego i
przedmiotowego istotnej w działalności podmiotów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student zna rolę i zakres kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej oraz jej jednostki organizacyjne wykonujące
przypisane odpowiednio zadania, według właściwości rzeczowej i miejscowej. Student potrafi załatwić konkretną sprawę we
właściwym urzędzie, stosownie do jego zakresu przedmiotowego.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
EK1

EK2

EK3

EK4

Student zna zasady funkcjonowania Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS).
Student potrafi określić zadania KAS, wymienić oraz
scharakteryzować organy KAS a także jednostki
organizacyjne KAS. Wie na czy polega i w jaki sposób oraz
kto jest zobowiązany udzielać pomocy KAS, na jakich
zasadach oraz przekazywać stosowne informacje.
Student zna procedurę kontroli celno – skarbowej, sposoby
jej zakończenia oraz obowiązki i uprawnienia
kontrolowanego i kontrolujących. Potrafi odróżnić
kontrolę podatkową od kontroli celno – skarbowej.
Student potrafi załatwić sprawę urzędową w odpowiedniej
jednostce organizacyjnej KAS, zastosować procedurę
kontroli w praktyce podmiotu gospodarczego oraz
egzekwować i stosować prawa kontrolowanego w toku
kontroli celno – skarbowej. Rozumie potrzebę podnoszenia
i uzupełniania wiedzy i umiejętności w okresie aktywności
zawodowej.

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W9

K1_W03

K1_U06, K1_U12

K1_U12, K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Zadania, organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej.

W2

Pomoc i informacje dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli celno – skarbowej. Naczelnik urzędu celno – skarbowego jako
organ kontrolny – aspekt teoretyczny
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 – test wiedzy pytania
otwarte i zamknięte
W3

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli celno – skarbowej. Naczelnik urzędu celno – skarbowego jako
organ kontrolny – aspekt praktyczny
Wszczęcie kontroli celno – skarbowej. Czas trwania kontroli. Zakres uprawnień w ramach kontroli celnoskarbowej. Obowiązki kontrolowanego. Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka. Przeszukanie i oględziny w
toku kontroli. Kontrole u kontrahentów kontrolowanego. Dokonanie zabezpieczenia w toku kontroli.
Protokół z czynności kontrolnych. Formy zakończenia kontroli (wynik kontroli, protokół z kontroli). Prawo
złożenia korekty po zakończeniu kontroli.

Ćw.2
Ćw. 3

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO5 - Warunkiem zaliczenia jest
aktywność na zajęciach, przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zakresu działania KAS oraz opracowanie raportu
funkcjonowania urzędu skarbowego w formie multimedialnej.
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną, case study
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
Zespołowa praca nad raportem
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

22

15
20
31
100
4

15
30
33
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn.
zm.) i ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania
oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów
celno – skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393)
zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek Krajowej
Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. Z 2017 r. poz. 41)

1.

2.
3.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz. Redakcja Naukowa Andrzej Malezini, Krzysztof Teszner.
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 2018 r.
Kontrola celno – skarbowa. Komentarz. Karol Różycki. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. 2018 r.

1.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 11 pkt

11 ÷13 pkt
11 ÷13 pkt
11 ÷13 pkt

14 ÷16 pkt
14 ÷16 pkt
14 ÷ 16 pkt

Aktywność poniżej 11 pkt
Raport – praca zespołowa
poniżej 11 pkt

Na ocenę 5
powyżej 16 pkt
powyżej 16 pkt
powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora
Terminy egzaminów ustala Wykładowca i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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Specjalność: Finanse i bankowość
TRADYCYJNE I INNOWACYJNE USŁUGI BANKOWE A RYZYKO BANKOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
TRADYCYJNE I INNOWACYJNE USŁUGI BANKOWE A RYZYKO BANKOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
wspólnie z Bankiem SANTANDER w ramach podpisanego porozumienia
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.

Opanowanie wiedzy o tradycyjnych i nowych metodach i narzędziach bankowej obsługi klienta
Wykształcenie umiejętności posługiwania się nowymi metodami i narzędziami bankowymi przy obsłudze
klienta

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiada podstawowe wiadomości z zakresu bankowości, potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

1

zna tradycyjne i nowoczesne usługi bankowe

K1_W01, K1_W03, K1_W11

2

zna cechy i narzędzia bankowości elektronicznej oraz nowe
usługi bankowe (typu fundusze)

K1_U02, K1_U09, K1_U15, K1_U12

3
4

potrafi dokonywać rozliczeń elektronicznych za
pośrednictwem nowych systemów bankowych
jest otwarty na zdobywanie nowych umiejętności i
doświadczeń w zakresie obsługi klienta za pomocą
nowoczesnych systemów bankowych

K1_U02, K1_U09, K1_U15, K1_U12
K1_U19, K1_K06
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Charakterystyka tradycyjnych usług bankowych

W2

W3

W4

Charakterystyka bankowości elektronicznej jako innowacyjnego produktu bankowego.
Zalety i wady bankowości elektronicznej. Systemy rozliczeń elektronicznych za pośrednictwem krajowej izby
rozliczeniowej.
Fundusze parasolowe jako forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Fundusze sekurytyzacyjne jako forma
refinansowania wierzytelności. Fundusze hedgingowe i perspektywy rozwoju ich rynku w Polsce. Fundusze
funduszy jako nowa forma alokacji kapitału na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Fundusze
luksemburskie jako nowi konkurenci na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.
Fundusze venture capital w Polsce — uwarunkowania rozwoju.
Spotkanie moderowane z przedstawicielami biznesu

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Kolokwium
zaliczeniowe (pytania otwarte i zamknięte)
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Bankowość elektroniczna - projekt

Ćw.2

Fundusze inwestycyjne - projekt

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja projektów, MO8 – praca w zespole
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie projektów
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

22

6
10
25
75
3

8
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Nowe usługi finansowe, red. Gabryelczyk K., Wydawnictwo CeDeWu, 2006.
Bankowość : podręcznik akademicki / red. Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Wyd. 2, zaktual. i
rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Innowacje finansowe, red. Antkiewicz S., Wydawnictwo CeDeWu, 2008.
Współczesna bankowość, red. Zaleska M., Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
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KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-4

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-4

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-4

Praca projektowa poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-4

Na ocenę 2

Na ocenę 5

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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BANKOWA OBSŁUGA KLIENTÓW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
BANKOWA OBSŁUGA KLIENTÓW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
wspólnie z Bankiem SANTANDER w ramach podpisanego porozumienia
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):

CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C3.

Zapoznanie studentów ze specyficznymi uwarunkowaniami bankowej obsługi klientów
Przygotowanie słuchaczy do świadomego wykorzystywania zdobytej wiedzę z zakresu bankowości

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą bankowości. Wykazuje otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

E1

Ma podstawową wiedzę dotyczącą działania systemu
bankowego w Polsce

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W03, K1_W07, K1_W11

E2

Zna rynek usług bankowych oraz mechanizmy wywierające
wpływ na ten rynek

K1_W03, K1_W07, K1_W11

E3

Zna zasady rozliczeń pieniężnych, w tym również rozliczeń
banku zagranicznego

K1_W03, K1_W07, K1_W11

E4

Zna zasady analizy oferty bankowej dla przedsiębiorstw oraz
dla jednostek samorządu terytorialnego

K1_W03, K1_W07, K1_W11

E5

Przedstawia specyficzne właściwości marketingu usług
bankowych dla przedsiębiorstw

K1_U01, K1_U05, K1_U12, K1_U15
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E6

E7
E8

Potrafi scharakteryzować i ocenić różne sposoby
działalności finansowej przedsiębiorstw (w tym działalność
depozytowa, kredytowa, leasing)
Potrafi zarządzać ryzykiem finansowym z uwzględnieniem
instrumentów runku bankowo-finansowego
Jest świadomy odpowiedzialności, w tym również
prawnej, za podejmowane decyzje finansowe

K1_U01, K1_U05, K1_U12, K1_U15

K1_U01, K1_U05, K1_U12, K1_U15
K1_K04

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

System bankowy a działalność przedsiębiorstw. Rodzaje banków działających w Polsce.
Rynek usług bankowych dla przedsiębiorstw. Rachunki bankowe.
Działalność depozytowa. Możliwości i formy oszczędzania przez podmioty gospodarcze.
Lokaty pieniężne przedsiębiorstw.
2
Działalność kredytowa. Kredyt źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Rodzaje kredytów. Podstawowe etapy procesu kredytowania. Prawne zabezpieczenia kredytów i ich
skuteczność.
Rozliczenie pieniężne. Gospodarka kasowa wewnątrz przedsiębiorstwa. Rozliczenie gotówkowe.
Rozliczenie bezgotówkowe.
3
Uwarunkowane formy rozliczeń banku zagranicznego.
Specyfika potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Potencjalne obszary
współpracy JST z instytucjami bankowymi.
Analiza oferty produktowej banków dla sektora JST (ROR i usługi rozliczeniowe, depozyty, kredyty, środki
4
unijne, emisja obligacji).
Sposób oceny zdolności kredytowej JST.
Wykorzystanie oferty bankowej w zarządzaniu środkami JST.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO3 - Kolokwium zaliczeniowe,
pytania otwarte
1

L.p.

ĆWICZENIA

1

Działalność depozytowa i kredytowa – zajęcia praktyczne

2

Marketing usług bankowych dla przedsiębiorstw.

3

Inne sposoby finansowania przedsiębiorstw. Leasing rodzajem kredytu rzeczowego.
Factoring sposobem na utrzymanie płynności bieżącej przedsiębiorstwa. Leasing i factoring
jako alternatywne w stosunku do kredytu formy finansowania przedsiębiorstw.

4

Metodyka porównywania ofert banków dla JST.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - Ocena aktywności w trakcie
realizacji zajęć praktycznych MO16 – przygotowanie i prezentacja projektu

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Opracowanie projektu
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

22

6
10
25
75
3

8
20
25
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Bankowa obsługa firmy: rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, pod red. R. Szewczyka, Wyd.
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Dahmen A., Jacobi P., Bankowa obsługa przedsiębiorstw, wyd. 2, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009
Kociemska H., Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2006.

1.
2.

KRYTERIA OCENY: ocena końcowa 0,1 Ks +0,4 U +0,5 W
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-8

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-8

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-8

Praca projektowa i jego
prezentacja - poniżej 50
% pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-8

Na ocenę 2

Na ocenę 5

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym Dziekanacie
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

31

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

DORADZTWO FINANSOWE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
DORADZTWO FINANSOWE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Roman Fulneczek (roman.fulneczek@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z zasadami działania systemu pośrednictwa i doradztwa finansowego

C2.

Rozwinięcie umiejętności oceniania i porównywania ofert różnych instytucji finansowych

C3.

Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania uzyskanej wiedzy dla podejmowania decyzji finansowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiada wiadomości z przedmiotów w zakresie przedmiotów kierunkowych realizowanych na wcześniejszych semestrach
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

8

Definiuje pojęcia i procesy z zakresu wiedzy
o doradztwie oraz pośrednictwie finansowym
Ogólnie opisuje strukturę i zasady działania systemu
pośrednictwa oraz doradztwa finansowego
Wymienia zasady działalności ubezpieczeniowej oraz
dokonuje klasyfikacji ubezpieczeń
Przedstawia zasady i sposoby działania kas
oszczędnościowo- kredytowych oraz firm leasingowych
Ma wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących
doradztwa i pośrednictwa finansowego
Wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania rynku w
odniesieniu do działalności firm leasingowych oraz
instytucji factoringowych
Dokonuje porównania oraz oceny różnych instytucji
finansowych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych i kas
oszczędnościowo-kredytowych
Porównuje działalność agencyjną oraz działalność
brokerską w odniesieniu do pośrednictwa
ubezpieczeniowego

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W07, K1_W04, K1_W11
K1_W07, K1_W04, K1_W11
K1_W07, K1_W04, K1_W11
K1_W07, K1_W04, K1_W11
K1_W07, K1_W04, K1_W11

K1_U01, K1_U07, K1_U12, K1_U15, K1_K02
K1_U01, K1_U07, K1_U12, K1_U15, K1_K02

K1_U01, K1_U07, K1_U12, K1_U15, K1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

WYKŁAD
System finansowy: aspekt definicyjny, zadania, dezagregacja, modele, rynek finansowy i jego segmentacja.
Pojęcie instytucji finansowych, zakres ich działania, podziały według różnych kryteriów,
funkcje.
Istota pośrednictwa i doradztwa finansowego, regulacje prawne (krajowe i unijne).
Podmioty wspomagające instytucje pośrednictwa i doradztwa finansowego.
Tendencje rozwoju systemu pośrednictwa i doradztwa finansowego.
Banki komercyjne, podmioty dominujące w systemie pośrednictwa i doradztwa finansowego.
Pośrednictwo i doradztwo kredytowe – specyfika i mechanizmy działania.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO1 – Egzamin ustny na
podstawie zestawu zagadnień

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Istota pośrednictwa i doradztwa finansowego, regulacje prawne (krajowe i unijne). Podmioty wspomagające
instytucje pośrednictwa i doradztwa finansowego.

Ćw.2
Ćw.3

Banki komercyjne, podmioty dominujące w systemie pośrednictwa i doradztwa finansowego.
Pośrednictwo i doradztwo kredytowe – specyfika i mechanizmy działania.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań problemowych, MO8 – praca w zespole
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METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

1.
2.
3.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

22

16
20
30
100
4

18
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu Platinium, Warszawa, 2011

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2007.
Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009.

1.
2.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Test wiedzy (ustny)
poniżej 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-8

Praca w zespole –
realizacja zadań poniżej
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-8

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-8

Na ocenę 2

Na ocenę 5

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
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6.
7.

Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ANALIZA FUNDAMENTALNA, TECHNICZNA I PORTFELOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ANALIZA FUNDAMENTALNA, TECHNICZNA I PORTFELOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów:5

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Paweł Szabla (pawel.szabla@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej

C2.

Ukształtowanie u studentów umiejętności samodzielnej analizy zagadnień związanych z rynkiem finansowym

C3.

Ukształtowanie u studentów umiejętności zastosowania poznanych metod w analizie fundamentalnej,
technicznej i portfelowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiadomości z przedmiotów kierunkowych realizowanych na
wcześniejszych semestrach
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

1

zna pojęcia i procesy z zakresu analizy fundamentalnej,
technicznej i portfelowej

K1_W01, K1_W06

2

zna główne zasady przeprowadzania analiz
fundamentalnej, technicznej i portfelowej

K1_W01, K1_W06

3

zna metody oceny efektywności inwestycji

K1_W01, K1_W06

stosuje wybrane narzędzia analizy portfelowej,
technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynkach finansowych

K1_U01, K1_U12

4
5

stosuje wybrane metody wyceny instrumentów finansowych

6

dokonuje oceny efektywności strategii inwestycyjnych

7

analizuje rynek przy użyciu różnorodnych technik

8

potrafi samodzielnie zarządzać portfelem inwestycyjnym

K1_U01, K1_U12
K1_U01, K1_U04, K1_U12
K1_U01, K1_U04, K1_U12

K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4

WYKŁAD
Wprowadzenie do inwestycji finansowych.
Wprowadzenie do analizy technicznej.
Analiza trendu - pojęcie trendu i kanału trendu, kierunki i stopnie trendu, poziomy wsparcia
i oporu, linie trendu - dostosowanie, naruszenie i przełamanie, filtry cenowe i czasowe,
minimalny ruch cen po przełamaniu trendu, proporcje między ruchami cen
Wykorzystanie liczb Fibonacciego w analizie technicznej.
Analiza wybranych formacji cenowych.
Średnie kroczące - definicje, rodzaje i zastosowanie średnich, posługiwanie się jedną średnią, sygnały
płynące z dwóch średnich, koperty, wstęgi Bollingera

Teoria Dowa i teoria fal Elliotta.
Wykresy punktowo-symboliczne i świece japońskie.
Analiza nastrojów rynkowych.
W6
Analiza portfelowa.
Analiza fundamentalna.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 2,3 - egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi i zamkniętymi
W5

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw. 4

ĆWICZENIA
Analiza trendu (pojęcie trendu i kanału trendu, kierunki i stopnie trendu, poziomy wsparcia
i oporu, linie trendu - dostosowanie, naruszenie i przełamanie, filtry cenowe i czasowe,
minimalny ruch cen po przełamaniu trendu, proporcje między ruchami cen, ćwiczenia na
danych rzeczywistych).
Wykorzystanie liczb Fibonacciego w analizie technicznej.
Analiza wybranych formacji cenowych. – zadania praktyczne
Średnie kroczące - definicje, rodzaje i zastosowanie średnich, posługiwanie się jedną średnią, sygnały
płynące z dwóch średnich, koperty, wstęgi Bollingera, ćwiczenia na danych rzeczywistych
Teoria Dowa i teoria fal Elliotta.
Wykresy punktowo-symboliczne i świece japońskie.
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu Metastock.
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Ćw.5

Analiza nastrojów rynkowych.
Analiza portfelowa.
Analiza fundamentalna. – zadania praktyczne

Metody i formy weryfikacji Efektów kształcenia: MO12 - kolokwium zaliczeniowe z zadaniami praktycznymi, MO14 –
aktywność na zajęciach, MO16 – realizacja zadań domowych z- zadania praktyczne
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną, metoda problemowa i podająca
Metoda ćwiczeń praktycznych

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

24

4
20
40
100
4

6
20
50
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiz papierów wartościowych, WIG PRESS,
Warszawa 1998./ po angielsku
Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Bensignor R., Nowe koncepcje analizy technicznej, Biblioteka Inwestora, Warszawa 2004.
Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa 1999
Krustinger J., Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, WIG PRESS, Warszawa 1998.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-8

Efekt 1-8
Efekt 1-8

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Realizacja zadań
praktycznych kolokwium 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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USŁUGI UBEZPIECZENIOWE W BANKOWOŚCI
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
USŁUGI UBEZPIECZENIOWE W BANKOWOŚCI
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie Przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Dorota Martowicz (dorota.martowicz@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu bancassurance

C2.

Zapoznanie studentów z definicjami zakresu bancassurance oraz działalności ubezpieczeniowej

C3.

Dostarczenie studentom wiedzy o produktach ubezpieczeniowych oraz narzędziach dystrybucji

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy finansów, Podstawy ubezpieczeń
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

E1

Posiada wiedzę ogólną z zakresu ubezpieczeń oraz usług
ubezpieczeniowych w bankowości

K1_W01, K1_W03, K1_W11

E2

Zna specyfikę usług ubezpieczeniowych w bankowości i
rozpoznaje różnice w pośrednictwie ubezpieczeniowym

K1_W01, K1_W03, K1_W11,

E3

Potrafi prawidłowo zastosować zdobyta wiedzę do analizy i
podjęcia dyskusji na temat rynku bancassurance

K1_U12, K1_U19, K1_K06

40

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Rynek bancassurance

W2

Oferta i konsument na rynku bancassurance

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Relacje prawne pomiędzy ubezpieczycielem a bankiem

Ćw.2
Ćw.3

Współpraca banków i ubezpieczycieli
Idea sprzedaży ubezpieczeń przez banki. Szanse i zagrożenia.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
4.
5.
6.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
5.
6.
7.
8.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

34

22

16
20
30
100
4

18
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Śliperski M.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
3.
4.

Rynek bancassurance. Kwartalne raporty PIU
Bancassyrance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Swacha-Lech M.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Efekt 1-3

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych Efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
Efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami

osiągnięcie zakładanych
Efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
Efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%
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>=51-70%
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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MIKROFINANSE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
MIKROFINANSE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy

Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Anna Kamińska (anna.kaminska@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

Zapoznanie studentów z zagadnieniami mikrofinansów w teorii finansów oraz problemem wykluczenia
społecznego i ubóstwa we współczesnych gospodarkach.
Zrozumienie informacji o podmiotach gospodarczych w celu podejmowania właściwych decyzji i sprawnego
zarządzania przedsiębiorstwem.
Interpretacja za pomocą poznanych metod badawczych zjawisk i procesów gospodarczych podmiotów
gospodarczych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student zna podstawy rachunkowości, zarządzania, ekonomiki przedsiębiorstw. Zna podstawowe sprawozdania finansowe
generowane przez podmioty gospodarcze. Posiada potrzebę kształcenia ustawicznego, potrafi pracować w grupie i jest
przygotowany do obserwacji i analizowania otoczenia.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

Odniesienie danego efektu do efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

ma wiedzę o podstawowych kategoriach finansowych oraz
o rachunkowości jako systemie gromadzenia i
przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o
procesach gospodarczych
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości
potrafi wykorzystać rachunkowość i kategorie finansowe do
podejmowania decyzji, w tym również decyzji typowych
dla przedstawicieli określonych zawodów i grup stanowisk
przeznaczonych dla absolwentów finansów i rachunkowości
potrafi zaplanować, oszacować i zrealizować analizę
procesów biznesowych oraz zaprezentować ich wyniki
myśli i działa w sposób przedsiębiorczy w kreowaniu i
organizowaniu inicjatyw gospodarczych i projektów
społecznych

K1_W10

K1_W13

K1_U07

K1_U17

K1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Istota i znaczenie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W2

Źródła informacji na potrzeby analiz ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania

W3

Etapy prac analitycznych, metody analizy ekonomicznej, formy prezentacji wyników analiz ekonomicznych

W4

Ocena efektywności gospodarowania kapitałem ludzkim

W5

Wskaźniki i systemy wskaźników w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kryteria oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstw

W6

Ocena statycznej płynności finansowej (długoterminowa, krótkoterminowa, kapitał pracujący, model płynności
finansowej, badanie dynamicznej płynności finansowej)

W7

Analiza zadłużenia i niezależności finansowej, Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa , Pomiar i
analiza rentowności

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - Kolokwium zaliczeniowe
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Charakterystyka źródeł informacji, omówienie przykładowych źródeł informacji

Ćw.2

Charakterystyka i wykorzystanie metod analizy ekonomicznej w praktyce gospodarce na konkretnym
przykładzie

Ćw.3

Przedstawienie i zastosowanie metod wykorzystywanych ocenie efektywności gospodarowania kapitałem
ludzkim w przykładowej firmie
Omówienie wykorzystania metod oceny efektywności i wykorzystania zasobów majątkowych w przykładowej
firmie
Analiza zadłużenia badanego przedsiębiorstwa, Ocena statycznej i dynamicznej płynności finansowej badanego
przedsiębiorstwa

Ćw.4
Ćw.5
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Ćw.6

Omówienie wykorzystania metod oceny sprawności działania przykładowego przedsiębiorstwa

Ćw. 7

Wykorzystania i zastosowanie metod analizy rentowności w przykładowej firmie

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14 - aktywność na zajęciach,
MO16 - realizacja zadań domowych.

METODY DYDAKTYCZNE
Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadanych zadań i ćwiczeń
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

7.
8.
9.

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

9.
10.
11.
12.

34

22

16
20
30
100
4

18
20
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Armendariz de Aghion B., Morduch J., Ekonomia mikrofinansów, Anwero Wydawnictwo, Gdańsk 2009. 2.
P.Pluskota

1.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Szwajkowski W., Tajemnice mikrofinansowania, CeDeWu, Warszawa 2002. 4. Alińska A
Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków finansowych, CeDeWu.pl, Warszawa 2013
Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społecznogospodarczym, Szkoła Głowna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2008

5.
6.
7.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się

Efekt 1-5

Na ocenę 2
brak osiągnięcia
zakładanych efektów
kształcenia
<=50%

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
ważnych aspektów lub z
poważnymi
nieścisłościami
>=51-70%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia z
pominięciem niektórych
mniej istotnych
aspektów
>=71-85%

osiągnięcie zakładanych
efektów kształcenia
obejmujących wszystkie
istotne aspekty
>=85%

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
15.
16.
17.
18.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
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19.
20.
21.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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Specjalność: Analityk finansowy
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

zapoznanie studentów z celem, zasadami, narzędziami zarządzania finansami
ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności zarządzania finansami w ujęciu krajowym i
międzynarodowym
ukształtowanie u studentów zdolności do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy z zakresu
zarządzania finansami

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Teoria i zasady rachunkowości, Podstawy finansów, Rachunkowość finansowa, Finanse przedsiębiorstw
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FETY KSZTAŁCENIA:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

E1

zna pojęcia i zasady zarządzania finansami

K1_W01, K1_W05

E2

zna główne narzędzia zarządzania finansami w ujęciu
krajowym i międzynarodowym

K1_W02

E3

posiada umiejętności zarzadzania kapitałem trwałym i
kapitałem obrotowym

K1_U12, K1_U07, K1_U15, K1_K02

E4

stosuje wybrane narzędzia zarządzania ryzykiem w
podejmowaniu decyzji finansowych

K1_U12, K1_U07, K1_U15, K1_K02

E5

potrafi samodzielnie oszacować przepływy pieniężne

K1_U12, K1_U07

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2

WYKŁAD
Wprowadzenie do zarządzania finansami (pojęcie, zasady procesu zarządzania).
Zarządzanie finansami w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

W3

Zarządzanie kapitałem trwałym.

W4

Zarządzanie kapitałem obrotowym.

W5

Zarządzanie ryzykiem finansowym.

W6

Szacowanie przepływów pieniężnych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):
MO 2,3: Egzamin pisemny: test wiedzy, pytania otwarte i zamknięte
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Omówienie podstawowych pojęć z zarządzania finansami.

Ćw.2

Omówienie istoty zarządzania finansami w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw. 6

Stosowanie wybranych narzędzi w zarządzaniu kapitałem trwałym.
Stosowanie podstawowych narzędzi w zarządzaniu kapitałem obrotowym.
Szacowanie cyklu kapitału obrotowego.
Stosowanie podstawowych narzędzi w zarządzaniu ryzykiem finansowym.
Szacowanie przepływów pieniężnych.

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 14 – aktywność studentów,
MO8 - praca w grupach oraz MO4 -kolokwium w formie zadań praktycznych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadań praktycznych
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja

48

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

1.
2.
3.
4.

34

21

6
15
20
75
3

19
15
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2016
A. Rutkowski Zarządzanie finansami - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.

1.
2.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Pluta W., Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka, Wydaw. AE, Wrocław 2006.
Szczęsny W., Finanse firmy: jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Houston J., Brigham E., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

1.
2.
3.

KRYTERIA OCENY:
Efekty
uczenia się
Efekt 1-2

Efekt 3-5
Efekt 3-5
Efekt 3-5

Na ocenę 2
Kolokwium w formie
testu wiedzy poniżej 15
pkt
Kolokwium w formie
zadań praktycznych
poniżej 15 pkt
Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt
Aktywność poniżej 3
pkt

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

4-6 pkt, 7-8 pkt

9-11 pkt,12-15 pkt

powyżej 15 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
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7.

Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu

50

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno-Menedżerski, Kierunek: Finanse i rachunkowość

ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ANLITYKÓW FINANSOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ANLITYKÓW FINANSOWYCH
Kierunek studiów:
FINASE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę

Rok studiów: II
Semestr studiów: 4

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
3

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Przemysław Puchalski (przemyslaw.puchalski@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Umiejętność analizy danych dla analityków – Excel, Access, SQL

C2.

Umiejętność analizy danych dla analityków – statystyka

C3.

Umiejętność analizy danych dla analityków – wizualizacja

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Excel dla ekonomistów, Excel w finansach i rachunkowości

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

E1

rozumie wybrane zasady analityczne pozwalające na
dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje)

E2

korzysta z narzędzi Excela, aby przeprowadzić analizę
danych

K1_U02, K1_U12, K1_U15, K1_K02

E3

projektuje i tworzy relacyjną bazę danych w oparciu o
środowiska Access oraz MS SQL Server

K1_U02, K1_U12, K1_U15, K1_K02

E4

zarządza bazą danych i stosować ją do głębszej analizy
danych

K1_U02, K1_U12, K1_U15, K1_K02

K1_W02
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E5

przeprowadza w sposób praktyczny i optymalny analizy z
użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów
oraz potrafi graficznie zaprezentować dane, jak również
prognozować na podstawie danych doświadczalnych,
publikować dane w różnych formatach i mediach

K1_U02, K1_U12, K1_U15, K1_K02

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

W1

Ms Excel w analizie danych, Efektywne korzystanie z Excela

W2

MS ACCESS – system zarządzania relacyjnymi bazami danych

W3

MS SQL SERVER i jego narzędzia

W4

Wizualizacja danych

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2 - test wiedzy
L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4

ĆWICZENIA – realizowany w laboratorium komputerowym
Ms Excel w analizie danych, Efektywne korzystanie z Excela – zadania praktyczne
MS ACCESS – system zarządzania relacyjnymi bazami danych – zadania praktyczne
MS SQL SERVER i jego narzędzia – zadania praktyczne
Wizualizacja danych – zadania praktyczne

Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO14- aktywność i frekwencja na
zajęciach, MO12, MO8 - zadania praktyczne, w tym realizowane w grupie
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Miniwykłady z prezentacją przykładowych rozwiań przeprowadzone przed realizacją zajęć w laboratoriach
Ćwiczenia praktyczne realizowane przez studentów na poszczególnych zajęciach

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

22

6
20
15
75
3

9
24
20
75
3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Gerald Knight, Excel. Analiza danych biznesowych, Wydawnictwo Helion, Warszawa

2.

Access. Analiza danych. Receptury (ebook), Wydawnictwo Helion, Warszawa

3.

Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych (ebook)
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Próchnicki W. Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. Controllingu i analityka
sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Warszawa, 2012

1.

KRYTERIA OCENY: ocena końcowa 0,1 Ks +0,4 U +0,5 W
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3 / 3,5

Na ocenę 4 / 4,5

Na ocenę 5

Realizacja zadań
praktycznych 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-5

Praca w zespole –
realizacja zadań poniżej
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-5

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-5

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ANALIZA FUNDAMENTALNA, TECHNICZNA I PORTFELOWA
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ANALIZA FUNDAMENTALNA, TECHNICZNA I PORTFELOWA
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów:5

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Paweł Szabla (pawel.szabla@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej

C2.

Ukształtowanie u studentów umiejętności samodzielnej analizy zagadnień związanych z rynkiem finansowym

C3.

Ukształtowanie u studentów umiejętności zastosowania poznanych metod w analizie fundamentalnej,
technicznej i portfelowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiadomości z przedmiotów kierunkowych realizowanych na
wcześniejszych semestrach
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Efekty przedmiotowe

Lp.

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

1

zna pojęcia i procesy z zakresu analizy fundamentalnej,
technicznej i portfelowej

K1_W01, K1_W06

2

zna główne zasady przeprowadzania analiz
fundamentalnej, technicznej i portfelowej

K1_W01, K1_W06

3

zna metody oceny efektywności inwestycji

K1_W01, K1_W06

stosuje wybrane narzędzia analizy portfelowej,
technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynkach finansowych

K1_U01, K1_U12

4
5

stosuje wybrane metody wyceny instrumentów finansowych

6

dokonuje oceny efektywności strategii inwestycyjnych

7

analizuje rynek przy użyciu różnorodnych technik

8

potrafi samodzielnie zarządzać portfelem inwestycyjnym

K1_U01, K1_U12
K1_U01, K1_U04, K1_U12
K1_U01, K1_U04, K1_U12

K1_K06

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1
W2
W3
W4

WYKŁAD
Wprowadzenie do inwestycji finansowych.
Wprowadzenie do analizy technicznej.
Analiza trendu - pojęcie trendu i kanału trendu, kierunki i stopnie trendu, poziomy wsparcia
i oporu, linie trendu - dostosowanie, naruszenie i przełamanie, filtry cenowe i czasowe,
minimalny ruch cen po przełamaniu trendu, proporcje między ruchami cen
Wykorzystanie liczb Fibonacciego w analizie technicznej.
Analiza wybranych formacji cenowych.
Średnie kroczące - definicje, rodzaje i zastosowanie średnich, posługiwanie się jedną średnią, sygnały
płynące z dwóch średnich, koperty, wstęgi Bollingera

Teoria Dowa i teoria fal Elliotta.
Wykresy punktowo-symboliczne i świece japońskie.
Analiza nastrojów rynkowych.
W6
Analiza portfelowa.
Analiza fundamentalna.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 2,3 - egzamin pisemny z
pytaniami otwartymi i zamkniętymi
W5

L.p.
Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw. 4

ĆWICZENIA
Analiza trendu (pojęcie trendu i kanału trendu, kierunki i stopnie trendu, poziomy wsparcia
i oporu, linie trendu - dostosowanie, naruszenie i przełamanie, filtry cenowe i czasowe,
minimalny ruch cen po przełamaniu trendu, proporcje między ruchami cen, ćwiczenia na
danych rzeczywistych).
Wykorzystanie liczb Fibonacciego w analizie technicznej.
Analiza wybranych formacji cenowych. – zadania praktyczne
Średnie kroczące - definicje, rodzaje i zastosowanie średnich, posługiwanie się jedną średnią, sygnały
płynące z dwóch średnich, koperty, wstęgi Bollingera, ćwiczenia na danych rzeczywistych
Teoria Dowa i teoria fal Elliotta.
Wykresy punktowo-symboliczne i świece japońskie.
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji programu Metastock.
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Ćw.5

Analiza nastrojów rynkowych.
Analiza portfelowa.
Analiza fundamentalna. – zadania praktyczne

Metody i formy weryfikacji Efektów kształcenia: MO12 - kolokwium zaliczeniowe z zadaniami praktycznymi, MO14 –
aktywność na zajęciach, MO16 – realizacja zadań domowych z- zadania praktyczne
METODY DYDAKTYCZNE
3.
4.

Wykład z prezentacją multimedialną, metoda problemowa i podająca
Metoda ćwiczeń praktycznych

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności
5.
6.
7.
8.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

36

24

4
20
40
100
4

6
20
50
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa
Fundamentalny portfel papierów wartościowych / Waldemar Tarczyński. - Warszawa : PWE, 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
4.
5.

Bensignor R., Nowe koncepcje analizy technicznej, Biblioteka Inwestora, Warszawa 2004.
Krustinger J., Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, WIG PRESS, Warszawa 1998.

KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ
Efekt 1-8

Efekt 1-8
Efekt 1-8

Na ocenę 2

Na ocenę 3-3,5

Na ocenę 4-4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Realizacja zadań
praktycznych kolokwium 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Poziom studiów:
I stopnia

Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
język polski
Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Profil:
praktyczny

Nazwa modułu
programu:
specjalnościowe

Rok studiów: III
Semestr studiów: 5

Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

10

20

4

34

6

12

4

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (wanda.ronka-chmielowiec@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

definicja ryzyka oraz sposobów i narzędzi zarządzania nim znajomość różnych rodzajów

C2.

umiejętność identyfikowania czynników ryzyka

C3.

podstawowa znajomość metod i zastosowań inżynierii finansowej

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: posiada wiadomości i umiejętności z takich przedmiotów, jak: podstawy
finansów, mikroekonomia, prawa
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EFEKTY UCZENIA SIĘ:

1

2

3

4

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów

Efekty przedmiotowe

Lp.

definiuje podstawowe pojęcia oraz procesy z zakresu
zarządzania ryzykiem
opisuje modele struktur oraz
sposoby
zarządzania
instytucjami finansowymi typu:
banki,
firmy
ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze i fundusze
hedgingowe
wyjaśnia poszczególne rodzaje ryzyka finansowego, w tym
wskazuje ich przyczyny i źródła, klasyfikuje ryzyko
finansowe dla danego rodzaju przedsiębiorstwa oraz
wskazuje czynniki wzmacniające bądź niwelujące
poszczególne rodzaje ryzyka
identyfikuje czynnik ryzyka finansowego i jego warianty
dla określonej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
dla

K1_W01, K1_W03, K1_W05

K1_W01, K1_W03, K1_W05, K1_W07

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

5

dokonuje analizy oraz
prognoz
rodzajów ryzyka finansowego

poszczególnych

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

6

dobiera odpowiednie narzędzia pomiaru ryzyka, dokonuje
pomiaru jego wartości oraz formułuje wnioski

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

7

stosuje odpowiednie
strategie, metody oraz zasady
zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

8

interpretuje wyniki analiz ryzyka, w tym potrafi
przeciwdziałać błędom w zarządzaniu ryzykiem

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

9

przewiduje straty z tytułu ryzyka oraz opracowuje jego
scenariusze i stress-testy

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

wykazuje aktywną
postawę wobec
zarządzania ryzkiem,
umiejętność
zespołem oraz podejmowania decyzji

K1_U15, K1_K02

10

konieczności
zarządzania

TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.
W1

W2

W3
W4
W5

W6

WYKŁAD
Ryzyko w działalności gospodarczej, pojęcie ryzyka i niepewności.
Rodzaje ryzyka finansowego i klasyfikacja.
Przyczyny występowania ryzyka finansowego.
Przebieg kryzysu finansowego — czynniki ryzyka systematycznego i specyficznego; kanały
transmisji kryzysu.
System zarządzania ryzykiem — cechy i funkcje; zarządzanie ryzykiem w warunkach
kryzysu finansowego.
Rynek instrumentów pochodnych — instrumenty i ich specyfika;
wykorzystanie
pochodnych do zabezpieczania ryzyka.
Ryzyko płynności; płynność a rentowność; identyfikacja i pomiar ryzyka; instrumenty
sterowania ryzykiem płynności.
Numeraire. Swap aktywów. Funkcjonał wyceny. Związek z numeraire.
Opcja wymiany aktywów, wzór Margrabe’a. Opcje na futures. Opcje waniliowe, wzór Blacka-Scholesa.
Zmiana numeraire: opcje quanto, LIA swap i convexity adjustment.
Powierzchnia zmienności implikowanej.
Wycena opcji binarnych. Wzór Breedena-Litzenbergera. Variance swap.
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Model dyfuzji ze skokami. Kryterium Carra-Wu.
Modele niepewnej zmienności i mieszaniny rozkładów.
Opcje barierowe. Wycena i zabezpieczenie w modelu log-normalnym. Technika vanna-volga.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - test pisemny
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Rynek instrumentów pochodnych — instrumenty i ich specyfika;
wykorzystanie
pochodnych do zabezpieczania ryzyk – zajęcia praktyczne, zadania projektowe

Ryzyko płynności; płynność a rentowność; identyfikacja i pomiar ryzyka; instrumenty
sterowania ryzykiem płynności - zajęcia praktyczne, zadania projektowe
Numeraire. Swap aktywów. Funkcjonał wyceny. ZwiązE z numeraire.
Ćw.3
Opcja wymiany aktywów, wzór Margrabe’a. Opcje na futures. Opcje waniliowe, wzór Blacka-Scholesa.
Zmiana numeraire: opcje quanto, LIA swap i convexity adjustment. – zadania projektowe
Powierzchnia zmienności implikowanej.
Wycena opcji binarnych. Wzór Breedena-Litzenbergera. Variance swap.
Model dyfuzji ze skokami. Kryterium Carra-Wu.
Ćw.4
Modele niepewnej zmienności i mieszaniny rozkładów.
Opcje barierowe. Wycena i zabezpieczenie w modelu log-normalnym. Technika vanna-volga – zadania
projektowe
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO8 – ocena projektów
realizowanych zespołowo; MO14 - aktywność na zajęciach.
Ćw.2

METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.

Wykład z prezentacją multimedialną – wykład problemowy
Metoda projektu

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności
1.
2.
3.
4.

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
konsultacje i egzaminy)
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne
34

22

4
30
30
100
4

6
30
40
100
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Wydawnictwo Poltext, 2012
Matematyka finansowa / Maria Podgórska, Joanna Klimkowska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009.
Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym / Tadeusz T. Kaczmarek. - Gdańsk : Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Riehl H., Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Warszawski
Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
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KRYTERIA OCENY:
EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-8

Realizacja projektu 15
pkt
Praca w zespole –
realizacja zadań poniżej
50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-8

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Efekt 1-8
Efekt 1-8

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu są udostępnione przez prowadzącego zajęcia w formie
elektronicznej staroście grupy
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych
zajęciach i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie elearningowej
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez
Wykładowców na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polski

Profil:
praktyczny

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów ECTS:
4

Forma zajęć
Tryb studiów

W

Ćw.

E-learning

Lab.

Ogólna liczba godzin
Lektorat

Sem.

Inne

Studia
10
20
4
34
stacjonarne
Studia
6
12
4
22
niestacjonarne
Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie przedmiot realizowany
przez praktyka biznesu
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Mgr Paweł Szabla (pawel.szabla@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.

znajomość zasad i metod analizy i wyceny instrumentów dłużnych i udziałowych

C2.

umiejętność stosowania w praktyce zasady i metody analizy i wyceny instrumentów dłużnych i udziałowych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Posiada wiadomości z przedmiotów kierunkowych realizowane na wcześniejszych semestrach, w szczególności w zakresie
matematyki i statystyki
FETY KSZTAŁCENIA:
Lp.
1
2
3

4
5

Efekty przedmiotowe
definiuje pojęcia i procesy z zakresu analizy i wyceny
instrumentów dłużnych i udziałowych
opisuje zasady oraz metody postępowania w przypadku
dokonywania analizy i wyceny instrumentów dłużnych i
udziałowych
dokonuje oceny różnego typu ryzyka, w tym ryzyka
kredytowego, ryzyka inflacji, ryzyka stopy procentowej
analizuje, w oparciu o podane przykłady oraz teoretycznie,
obligacje skarbowe, samorządowe, korporacyjne oraz
zabezpieczone aktywami
porównuje i ocenia teorie oraz modele kształtowania się
struktury stóp procentowych; dokonuje analizy
wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych oraz
analizy obligacji z opcjami dodatkowymi

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01, K1_W03
K1_W01, K1_W03, K1_W05
K1_W05
K1_U01, K1_U015, K1_U12, K1_K02
K1_U01, K1_U015, K1_U12, K1_K02
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dokonuje szeroko pojętej analizy oraz oceny, w tym
indeksów giełdowych, rentowności kosztów i zysków,
opłacalności inwestycji
7
operuje wskaźnikami opisującymi całość rynku, w tym
wskaźnikami nastroju rynku oraz wykorzystującymi kursy
akcji
TREŚCI PROGRAMOWE:
6

K1_U01, K1_U015, K1_U12, K1_K02

K1_U01, K1_U015, K1_U12, K1_K02

L.p.

WYKŁAD

W1

Analiza i wycena instrumentów dłużnych. Źródła ryzyka dla instrumentów dłużnych.

Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko reinwestycji. Ryzyko przedterminowego wykupu.
Ryzyko kredytowe (bankructwa). Ryzyko zmian struktury terminowej. Ryzyko inflacji (siły
nabywczej). Ryzyko płynności. Ryzyko kursowe i polityczne.
W2
Klasyfikacja stóp zwrotu. Nominalna stopa zwrotu. Bieżąca stopa zwrotu. Stopa zwrotu
w terminie do terminu wykupu. Stopa zwrotu w terminie do przedterminowego wykupu.
Stopa zwrotu w danym horyzoncie czasowym. Oczekiwana, rynkowa i zrealizowana stopa zwrotu.
Analiza obligacji. Analiza obligacji skarbowych. Analiza obligacji samorządowych.
Analiza obligacji korporacyjnych. Analiza obligacji zabezpieczonych aktywami. Poziom i struktura
terminowa stóp procentowych. Kształty struktury stóp procentowych. Teorie i modele kształtowania się
W3
struktury stóp procentowych. Teoria oczekiwań. Teoria preferencji płynności. Teoria segmentacji rynku.
OczEiwania inflacyjne; popyt i podaż kredytu. Czynniki mające wpływ na kształt struktury stóp procentowych.
Analiza obligacji standardowych. Podstawowa zależność cena/stopa zwrotu. Średni termin wykupu obligacji.
Czas trwania obligacji (duration). Wypukłość obligacji (convexity).
Typy opcji. Zasady realizacji opcji. Metoda wyceny obligacji z opcją. Obligacje z opcją
wykupu lub sprzedaży. Obligacje zamienne na akcje. Efektywny czas trwania obligacji
W4
(effective duration). Efektywna wypukłość obligacji (effective convexity). Analiza
wrażliwości obligacji z opcją na zmiany stóp procentowych. Obligacje zabezpieczone
aktywami. Typy zabezpieczenia.
Charakterystyka przepływów pieniężnych. Obligacje zabezpieczone hipotEą. Obligacje
zabezpieczone innymi aktywami. Rodzaje ryzyka dla obligacji zabezpieczonych aktywami.
W5
Zasady wyceny obligacji zabezpieczonych aktywami. VaR dla ryzyka rynkowego. Straty
z tytułu ryzyka kredytowego (VaR dla ryzyka kredytowego). Ryzyko operacyjne. Ryzyko
płynności. Kapitał ekonomiczny.
Teoria wyceny akcji. Podstawowy model wyceny (wartość bieżąca przyszłych dochodów).
Model kapitalizacji dywidend (Williamsa - Gordona). Model uproszczony kapitalizacji
dywidend. Model „ptaka w garści” Gordona (bird in hand). Podejście do wyceny akcji.
W6
Wykorzystanie przepływów pieniężnych. Wykorzystanie dywidend. Wykorzystania
strumieni zysku. Metody mnożnikowe wyceny akcji i całej spółki. Wykorzystanie podejścia
operacyjnego w wycenie kapitału własnego.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO2,3 - Końcowy test wiedzy
(zadania otwarte i zamknięte)
L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

Analiza i wycena papierów wartościowych i instrumentów dłużnych – zadania, case study

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Analiza fundamentalna. Analiza kraju. Analiza branży. Analiza sytuacyjna spółki. Pozycja w branży, udział w
rynku. Analiza sprzedaży wzrost nominalny, realny, sezonowość, rynki zbytu. Analiza rentowności koszty,
zysk. Analiza opłacalności inwestycji. Analiza rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej. Analiza
porównawcza. Analiza indeksów giełdowych.
Analiza spółek w reorganizacji i likwidacji. Analiza spółek prywatnych i spółek o małym wolumenie obrotu.
Analiza inwestycji funduszy venture capital. Analiza techniczna. Analiza cyklu giełdowego. Indeksy
kursów akcji. Cykle giełdowe i ich teorie: Dowa, Elliota. Wskaźniki techniczne. Średnie ruchome.
Wskaźniki opisujące całość rynku. Wskaźniki typu A/D - advance/decline. Wskaźnik zaufania Barrona.
Wskaźnik nastroju rynku. Wskaźniki wykorzystujące kursy akcji – wskaźniki momentum. Wskaźnik zmian
ROC. Indeks względnej siły RSI. Zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych MACD.
Wskaźniki wykorzystujące kursy i wolumen obrotu akcjami. OBV on balance volume. Upside/downsid
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Metody i formy weryfikacji Efektów kształcenia: MO14- Ocena aktywności w trakcie zajęć, MO12 - Kolokwia
cząstkowe, zadanie praktyczne
METODY DYDAKTYCZNE
1.
Wykład z prezentacją multimedialną
2.
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Forma aktywności

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
34
22
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
6
8
3.
Przygotowanie do ćwiczeń
30
30
4.
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
30
40
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : Oficyna Wydaw.
1.
'Zarządzanie i Finanse', 2002.
Hull John C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2011.
2.
1.

Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu / kierownik zespołu Dariusz J. Błaszczuk ;
członkowie zespołu Ewa Ambroziak [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. - Warszawa : LAM Wydawnictwo Akademii Finansów, 2010
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, CEDEWU, Warszawa 2011.
1.
Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN,
2.
Warszawa 2011
KRYTERIA OCENY:
3.

EFEKTY
UCZENIA
SIĘ

Na ocenę 2

Na ocenę 3 / 3,5

Na ocenę 4 / 4,5

Na ocenę 5

Test wiedzy poniżej 15
pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-7

Realizacja zadań
praktycznych 15 pkt

15 ÷17, 18 ÷20 pkt

21 ÷23, 24 ÷26 pkt

powyżej 26 pkt

Efekt 1-7
Efekt 1-7

Praca w zespole –
poniżej 50 % pkt

51 ÷60, 61 ÷70 % pkt

71 ÷75, 76 ÷80 % pkt

powyżej 80% pkt

Efekt 1-7

Aktywność poniżej 3pkt

4-6 pkt

10-15 pkt

powyżej 16 pkt

Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie
1.
e-learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach
i są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
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6.
7.

Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
na Wirtualnym Dziekanacie

……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE
SYLABUS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE
Kierunek studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Język w jakim prowadzone są zajęcia:
polskim

Poziom studiów:
I stopień
Nazwa modułu
programu:
specjalnościowy
Liczba punktów
ECTS: 4

Profil:
praktyczny
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Forma zaliczenia przedmiotu:
Egzamin

Forma zajęć
Tryb studiów

Ogólna liczba godzin

W

Ćw.

Studia
stacjonarne

10

20

4

34

Studia
niestacjonarne

6

12

64

22

E-learning

Lab.

Lektorat

Sem.

Inne

Przedmiot realizowany we współpracy z otoczeniem gospodarczym (zaznacz właściwe): Tak/Nie
Odpowiedzialny za przedmiot (adres e-mail):
Dr Tetyana Pasko (tatiana.pasko@handlowa.eu)
CEL PRZEDMIOTU:
C1.
C2.
C3.

zapoznanie studentów z celem, zasadami, metodami planowania i budżetowania
ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności sporządzania planów i budżetów finansowych, budżetów
operacyjnych oraz budżetów kapitałowych
ukształtowanie u studentów zdolności do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy z zakresu
planowania i budżetowania

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Lp.

Efekty przedmiotowe

E1

definiuje podstawowe pojęcia planowania i budżetowania

E2
E3
E4

E5

opisuje cele, metody, zalety i wady planowania i
budżetowania finansowego, budżetowania operacyjnego
oraz kapitałowego
stosuje odpowiednie metody planowania i budżetowania
finansowego, budżetowania operacyjnego oraz kapitałowego
umie samodzielnie sporządzić poszczególne budżety
składające się na budżet wiodący, potrafi obliczyć i
zinterpretować różne odchylenia od wartości
budżetowanych
potrafi pracować w zespole i kierować pracą zespołu
wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu planowania i
budżetowania

Odniesienie danego Efektu do Efektów
zdefiniowanych dla całego programu studiów
K1_W01
K1_W06, K1_W10
K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U12

K1_U15, K1_K02
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TREŚCI PROGRAMOWE:
L.p.

WYKŁAD

PLANOWANIE. Pojęcie planowania. Cele, funkcje i zasady planowania. Rodzaje planów. Zalety i wady
planowania.
METODY PLANOWANIA FINANSOWEGO. Metoda procentu od sprzedaży. Metoda procentu od inflacji.
W2
Wybór metody planowania finansowego. Zalety i wady metod planowania finansowego.
BUDŻETOWANIE. Pojęcie budżetowania. Cele, funkcje i etapy budżetowania. Zalety i wady budżetowania.
Pojęcie budżetu. Rodzaje budżetów. Budżet główny (wiodący), jego elementy i sposób przygotowania. Budżet
W3
operacyjny i budżet finansowy. Budżet elastyczny.
METODY BUDŻETOWANIA. Kryteria podziału metod budżetowania. Budżetowanie konwencjonalne i
budżetowanie kroczące. Budżetowanie przyrostowe i budżetowanie „od zera”. Budżetowanie odgórne i
W4
budżetowanie partycypacyjne (oddolne). Wady i zalety metod budżetowania. Wybór metody budżetowania.
Współczesne metody budżetowania.
BUDŻETOWANIE OPERACYJNE. Pojęcie budżetowania operacyjnego. Budżet sprzedaży. Budżet produkcji.
Budżet kosztów wytworzenia produkcji. Budżet zużycia materiałów bezpośrednich. Budżet zakupu materiałów.
W5
Budżet płac bezpośrednich. Budżet pośrednich kosztów produkcji. Budżet kosztów badań i rozwoju. Budżet
kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży. Budżet kosztu jednostkowego.
BUDŻETOWANIE FINANSOWE. Pojęcie budżetowania finansowego. Budżet wpływów i wydatków. Budżet
W6
bilansu. Budżet przepływów pieniężnych. Budżet rachunku zysków i strat. Budżet nakładów kapitałowych.
Problemy występujące w procesie budżetowania finansowego.
BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE. Istota budżetowania kapitałowego. Zasady szacowania przepływów
W7
pieniężnych. Wpływ metody amortyzacji na wielkość przepływów pieniężnych. Wpływ przepływów
pieniężnych na zmiany w kapitale obrotowym.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1):
MO 2,3: Egzamin pisemny: test wiedzy, pytania otwarte i zamknięte
W1

L.p.

ĆWICZENIA

Ćw.1

PLANOWANIE. Omówienie pojęcia planowania, celów, funkcji i zasad planowania.

Ćw.2

METODY PLANOWANIA FINANSOWEGO. Sporządzenie planu finansowego metodą procentu od sprzedaży.
Przygotowanie planu finansowego metodą procentu od inflacji.

Ćw.3

BUDŻETOWANIE. Omówienie pojęcia budżetu i budżetowania, celów, funkcji i etapów budżetowania,
rodzajów budżetów. Przygotowanie budżetu elastycznego.
METODY BUDŻETOWANIA. Analiza budżetowania konwencjonalnego i budżetowania kroczącego.
Tworzenie budżetów metodą przyrostową i metodą „od zera”. Analiza budżetowania odgórnego i budżetowania
partycypacyjnego (oddolnego).
BUDŻETOWANIE OPERACYJNE. Sporządzenie: budżetu sprzedaży, budżetu produkcji, budżetu kosztów
wytworzenia produkcji, budżetu zużycia materiałów bezpośrednich, budżetu zakupu materiałów, budżetu płac
bezpośrednich, budżetu pośrednich kosztów produkcji, budżetu kosztu jednostkowego, budżetu kosztów
ogólnego zarządu i sprzedaży. Obliczenie odchyleń od wartości budżetowanych.

Ćw.4
Ćw.5

Ćw.6

BUDŻETOWANIE FINANSOWE. Sporządzenie budżetu wpływów i wydatków, budżetu bilansu, budżetu
przepływów pieniężnych, budżetu rachunku zysków i strat, budżetu nakładów kapitałowych.

Ćw.7

BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE. Szacowanie wpływu metody amortyzacji na wielkość przepływów
pieniężnych. Szacowanie wpływu przepływów pieniężnych na zmiany w kapitale obrotowym.
Metody oceny z systemu weryfikacji ocen (wpisz właściwe z zestawu metod z pkt 1): MO 14 – aktywność studentów,
MO8 - praca w grupach oraz MO4 -Kolokwium w formie zadań praktycznych
METODY DYDAKTYCZNE
1.
2.
3.

Wykład z prezentacją multimedialną
Zespołowe opracowanie zadań
Studium przypadków, analiza zdarzeń, dyskusja
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OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ:
Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
stacjonarne
niestacjonarne

Godziny kontaktowe z prowadzącym (w tym np.
34
22
konsultacje i egzaminy)
2.
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
16
18
3.
Przygotowanie do wykładu i ćwiczeń
20
20
4.
Przygotowanie do zaliczenia
30
40
SUMA GODZIN
100
100
LICZBA PUNKTÓW ECTS
4
4
LITERATURA PODSTAWOWA:
Lew G., Maruszewska W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa
1.
2019.
Nowak E., System zarządzania kosztami i wynikami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
2.
2009.
A. Rutkowski Zarządzanie finansami - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.
3.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
1.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
2.
J. Houston, E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, 2004.
3.
KRYTERIA OCENY:
Efekty
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
uczenia się
Kolokwium w formie
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
testu wiedzy poniżej 15
Efekt 1-2
pkt
Kolokwium w formie
15 ÷17, 18 ÷20 pkt
21 ÷23, 24 ÷26 pkt
powyżej 26 pkt
zadań praktycznych
Efekt 4-7
poniżej 15 pkt
Efekt 3-5
Praca w zespole –
51 ÷60, 61 ÷70 % pkt
71 ÷75, 76 ÷80 % pkt
powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
Efekt 3-5
Aktywność poniżej 3
4-6 pkt, 7-8 pkt
9-11 pkt,12-15 pkt
powyżej 15 pkt
pkt
Ocena ogólna za przedmiot: Średnia ważona ocen z weryfikacji efektów kształcenia w zakresie: wiedzy (W), umiejętności
(U) i kompetencji społecznych (Ks.) np. Ocena końcowa = 0,5 W + 0,4 U + 0,1 Ks.
INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane przez prowadzącego zajęcia na platformie e1.
learningowej lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy
2.
Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSH
Plan studiów i zakładane efekty uczenia się są udostępniane studentom na platformie e-learningowej
3.
i w Biurze Dydaktyki. Sylabusy są prezentowane studentom przez Wykładowców na pierwszych zajęciach i
są dostępne w Biurze Dydaktyki
Harmonogram zajęć jest zamieszczany na platformie e-learningowej i tablicach informacyjnych
4.
w siedzibie Uczelni
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są
5.
udostępnione na tablicach informacyjnych w siedzibie Uczelni, na Wirtualnym Dziekanacie w zakładce
Zarządzenia Rektora (Zarządzenie dot. organizacji roku akademickiego) oraz na platformie e-learningowej
6.
Terminy egzaminów ustala Wykładowca ze starostą roku i przekazuje do Biura Dydaktyki
Terminy konsultacji Wykładowców są zgłaszane do Biura Dydaktyki i zamieszczane przez Wykładowców
7.
na Wirtualnym Dziekanacie
1.
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……………………………………………….
podpis Kierownika Katedry/Zakładu
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