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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
BUSINESS VALUE MANAGEMENT

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne i
niestacjonarne

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2021/2022

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: E Język wykładowy: polski

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i rachunkowość Wydział: Kolegium Studiów

Specjalności / Moduły: Analityk finansowy

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
dr RAFAŁ BUŁA
dr inż. BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
dr hab., prof. UE KRYSTIAN PERA

dr RAFAŁ BUŁA
dr inż. BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
dr hab., prof. UE KRYSTIAN PERA

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:
dr RAFAŁ BUŁA
dr inż. BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI
dr hab., prof. UE KRYSTIAN PERA

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Inwestycji

Kurator kierunku / dyscypliny: dr hab. Joanna Błach, prof. UE, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń
Gospodarczych

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład 30 15
ćwiczenia 15 -
laboratoria - -
lektoraty - -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 45 15
egzamin (godz.) 3 3

Czas trwania w semestrach: 1 Min. semestr rozpoczęcia: Maks. semestr rozpoczęcia:

Status przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: FINANSE KORPORACJI wykład: ćwiczenia:
Zalecane: RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

PRZEDSIĘBIORSTWEM

Cele przedmiotu:
1. Przedstawienie wiedzy o narzędziach i zasadach zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz o sposobach oceny kreowania
wartości.
2. Nabycie przez słuchaczy umiejętności kreowania i oceny wartości różnych podmiotów gospodarczych.
3. Wykształcenie u słuchaczy kompetencji w zakresie samodzielnego uzupełniania interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do
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zarządzania wartością przedsiębiorstw.

Słowa klucze: EVA, koszt kapitału, przepływy pieniężne, wartość dla akcjonariuszy, wartość przedsiębiorstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
uczenia się dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty uczenia się dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

uczenia się dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
FiR2_W01# Słuchacz posiada pogłębioną wiedzę o

źródłach wartości przedsiębiorstw, zasadach i
narzędziach jej kreowania.

Egzamin pisemny. Prace egzaminacyjne
studentów.

Umiejętności
FiR2_U01# Słuchacz posiada umiejętność

samodzielnego zastosowania narzędzi i
metod do zarządzania wartością
przedsiębiorstwa oraz do oceny kreowania
wartości przez menedżerów.

Kolokwium zaliczeniowe. Prace kolokwialne.

Kompetencje społeczne
FiR2_K01# Słuchacz potrafi w sposób krytyczny

poszerzać własną wiedzę z zakresu wyceny i
zarządzania wartością przedsiębiorstw.

Kolokwium zaliczeniowe. Prace kolokwialne.

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Egzamin pisemny bez możliwości
korzystania z podręczników

Egzamin testowy weryfikujący stopień
opanowania przedmiotu (wykład).

50,00%

2 Kolokwium pisemne Kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia). 50,00%
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