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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Finanse dla inżynierów 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2021/2022 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska  

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest przekazania studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych finansów i 
ich wpływu na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student rozumie procesy 
finansowe zachodzące w 
otoczeniu gospodarstwa 
domowego i przedsiębiorstwa 
oraz potrafi dokonać oceny 
skutków podejmowanych decyzji 
finansowych przez podmioty 
sfery realnej.  

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy finansowej 
przy pracy na stanowisku 
inżynierskim.  

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student zna podstawy 
funkcjonowania finansów 
publicznych, finansów 
przedsiębiorstw, finansów 
osobistych, bankowości i rynków 
finansowych. 

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej 

 

Treści przedmiotu 
 

Istota finansów, ich klasyfikacja i rola we współczesnej gospodarce.  
Pieniądz i jego wartość w czasie.  
Finanse publiczne – budżet państwa, deficyt i dług publiczny.  
Finanse przedsiębiorstwa - cel zarządzania finansami, majątek przedsiębiorstwa i źródła jego 
finansowania, wynik finansowy.  
Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.  
Instytucje finansowe i świadczone przez nie usługi 
Kredyt, leasing i faktoring w finansowaniu działalności gospodarczej.  
Rynek finansowy jako miejsce inwestycji, pozyskania kapitału i ograniczaniu ryzyka finansowego.  
Obszary decyzji finansowych w gospodarstwie domowym i ich skutki.  
Długoterminowe inwestycje gospodarstw domowych. 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Kolokwia pisemne w trakcie zajęć 60.0% 100.0% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, 
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red. Milic-Czerniak R., Difin, Warszawa 2016. 

Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2010. 

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 
2017. 

Podstawka M., Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, 
regulacje, PWN, 2011. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W. L. Jaworskiego , Z. 

Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2008. 

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i 

praktyki, Warszawa 2014. 

Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, red.  Bogacka-
Kisiel E., Wydanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
  

Adresy eZasobów 
 

 
Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Formy opodatkowania przedsiębiorcy.  

Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


