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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedmiot:

BUSINESS VALUATION

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia pierwszego stopnia licencjackie
stacjonarne

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2021/2022

Liczba punktów ECTS: 5,0

Język wykładowy: angielski

Forma zaliczenia przedmiotu: Z

Kierunek / Dyscyplina: Finance and Accounting for
Business

Wydział: Szkoła Studiów I i II Stopnia

Wykładowca:
dr RAFAŁ BUŁA
mgr JERZY KWIATKOWSKI

Prowadzący ćwiczenia:

Egzaminator:
dr RAFAŁ BUŁA

Prowadzący laboratorium:

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Inwestycji
Kurator kierunku / dyscypliny: dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoria
lektoraty
seminarium
proseminarium
razem
egzamin (godz.)
Czas trwania w semestrach: 1

Studia stacjonarne
30
30
Min. semestr rozpoczęcia: 5

Studia niestacjonarne
0
Maks. semestr rozpoczęcia: 5

Status przedmiotu: Przedmiot do wyboru
Wymagania:
Obowiązkowe:
Zalecane:

CAPITAL BUDGETING
FINANCIAL INVESTMENTS

Maks.liczba studentów/doktorantów:
wykład:
ćwiczenia:

Cele przedmiotu:
Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami wyceny przedsiębiorstwa oraz nabycie
przez nich umiejętności wyceny przedsiębiorstw, przygotowując ich tym samym do wzięcia udziału w konkursie CFA Institute
Research Challenge.

Słowa klucze: analiza finansowa, metody dyskontowe, przepływy pieniężne, wartość rynkowa, wycena przedsiębiorstwa
Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
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weryfikacji osiągnięcia:
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku / specjalności
/ dyscypliny
FAB1_K04#

FAB1_S01#

FAB1_C01#

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
uczenia się dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
Student posiada wiedzę z zakresu wyceny
Przygotowanie wyceny
Przygotowany projekt
przedsiębiorstw, w szczególności
wskazanej spółki w oparciu
współczesnych metod stosowanych w
o zdobytą wiedzę.
wycenie przedsiębiorstw.
Umiejętności
Student potrafi dokonać wyceny
Przygotowanie wyceny
Przygotowany projekt
przedsiębiorstwa w oparciu o wybraną,
wskazanej spółki w oparciu
uzasadnioną merytorycznie metodykę
o zdobytą wiedzę.
wyceny.
Kompetencje społeczne
Student potrafi dokonać oceny, czy
Przygotowanie wyceny
Przygotowany projekt
analizowane przedsiębiorstwo w świetle
wskazanej spółki w oparciu
dostępnych informacji jest
o zdobytą wiedzę.
niedowartościowane lub przewartościowane
oraz wydać stosowną rekomendację.

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
1

Projekt
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Opis

Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)
Przygotowanie wyceny wskazanej spółki w
100,00%
oparciu o zdobytą wiedzę.
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