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Załącznik do uchwały nr 325 Senatu SGH 
z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

Program studiów podyplomowych „Finanse dla menedżerów” 

 

1. Cel studiów  

W świetle rosnącej roli finansów, prawidłowe rozumienie zagadnień związanych z tym 
obszarem przez wszystkich zarządzających w firmie, staje się kluczem do dalszego jej 
rozwoju oraz przetrwania w trudnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.  

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności, które umożliwią słuchaczom – 
osobom specjalizującym się w obszarach innych niż finanse – sprawną orientację  
i poruszanie się w tematyce finansów oraz właściwą komunikację z osobami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.  

Prezentowany program stwarza uczestnikom unikalną możliwość poznania 
najważniejszych i kluczowych aspektów związanych z takimi procesami  
w przedsiębiorstwie, jak: pozyskiwanie finansowania, inwestowanie, zarządzanie 
płynnością finansową czy zarządzaniem ryzykiem. Odrębną część kursu stanowi 
możliwość zdobycia kompetencji w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej 
samego podmiotu gospodarczego oraz jego partnerów biznesowych (odbiorców, 
dostawców, kooperantów).  

 

2. Adresaci studiów  

Studia są skierowane do: 

1) prezesów, 

2) członków zarządu, 

3) menedżerów,   

4) właścicieli przedsiębiorstw,   

którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa, tak aby stać się partnerem w dyskusji z członkiem zarządu ds. 
finansów / dyrektorem finansowym. 

 

3. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się poprzez przygotowanie oraz obronę pracy 
dyplomowej, jak również poprzez indywidualną i grupową analizę wybranych 
przypadków, dyskusje oraz obserwację i ocenę sposobu/kultury prowadzenia dyskusji  
i argumentowania przez poszczególnych słuchaczy w trakcie zajęć. 

 

4. Warunki i sposób zaliczenia studiów  

Warunkiem zaliczenia studiów jest: 

− obecność na zajęciach (min. 75%),  

− zdanie egzaminu dyplomowego, 

− napisanie i obrona pracy dyplomowej. 
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5. Plan nauczania 

Lp. Przedmiot Typ 
Liczba 

godzin 
Efekty 

I. Blok ogólny 

1 wykład wprowadzający wykład 2 E11 

2 zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wykład 8 E1 

3 zarządzanie strategiczne  wykład 8 E1 

Razem blok I – 18 godzin 

II. Blok rachunkowość 

1 rachunkowość finansowa wykład 16 E2, E7 

2 rachunkowość zarządcza wykład 16 E2, E7 

Razem blok II – 32 godziny 

III. Blok zarządzanie płynnością finansową 

1 istota płynności finansowej wykład 4 E2, E8 

2 strategie zarządzania płynnością finansową wykład 4 E2, E8 

3 zarządzanie kapitałem obrotowym netto wykład 8 E2, E8 

Razem blok III – 16 godzin 

IV. Blok analityka biznesowa 

1 analiza wskaźnikowa wykład 10 E2, E8 

2 model du Ponta wykład 2 E2, E8 

3 dźwignie finansowa/operacyjna/ wykład 2 E2, E8 

4 modele zagrożenia upadłością wykład 2 E2, E8 

Razem blok IV – 16 godzin 

V. Blok finansowanie 

1 źródła i rodzaje kapitału wykład 4 E3, E9 

2 struktura i koszt kapitału wykład 4 E3, E9 

3 IPO jako forma pozyskania kapitału wykład 4 E3, E9 

4 Private Equity / Venture Capital wykład 4 E3, E9 

5 tradycyjne oraz alternatywne formy finansowania 
dłużnego 

wykład 
8 E3, E9 

Razem blok V – 24 godziny 

VI. Blok inwestowanie 

1 inwestycje rzeczowe  wykład 4 E4, E9 

2 inwestycje w aktywa intelektualne (IC orz CSR) wykład 2 E4, E9 

3 społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) wykład 2 E4, E9 

4 inwestycje finansowe wykład 8 E4, E9 
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5 inwestycje kapitałowe M&A wykład 16 E4, E9 

6 metody wyceny wykład 16 E4, E9 

Razem blok VI – 48 godzin 

VII. Blok zarządzanie ryzykiem 

1 model zintegrowanego zarządzania ryzykiem- ERM wykład 4 E5, E10 

2 zarządzanie ryzykiem finansowym wykład 8 E5, E10 

3 zarządzanie ryzykiem projektów wykład 8 E5, E10 

Razem blok VII – 20 godzin 

VIII. Blok relacje z bankami 

1 zasady wyboru i współpracy z bankiem wykład 4 E6 

2 oferta bankowa w zakresie finansowania, 
inwestowania, zarządzania płynnością oraz ryzykiem 

wykład 
4 E6 

Razem blok VIII – 8 godzin 

IX Seminarium dyplomowe 

1 Seminarium dyplomowe Semina-
rium 10 

E12, 

E13, 

E14 

Razem blok IX – 10 godzin 

Razem studia – 192 godziny = 30 punktów ETCS 

 

E1 zna podstawowe strategie zarządzania przedsiębiorstwem i budowania jego wartości 

E2 zna zasady sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz sposoby weryfikacji 
sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego 

E3 zna źródła finansowania przedsiębiorstwa oraz ich specyfikę 

E4 rozumie znaczenie i sposoby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

E5 rozumie znaczenie i sposoby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

E6 rozumie, na czym polega efektywna współpraca z bankiem 

E7 rozumie zasady sporządzania sprawozdań finansowych i zarządczych oraz potrafi 
wyciągać wnioski w oparciu o zawarte w nich informacje 

E8 potrafi dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego 
płynności finansowej 

E9 umie wskazać źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz wskazać 
możliwości inwestycyjne 

E10 potrafi wskazać sposoby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

E11 rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji 

E12 potrafi sprawnie komunikować się ze specjalistami w dziedzinie finansów 

E13 potrafi uczyć się w oparciu o zewnętrzne źródła 

E14 potrafi odpowiednio określić znaczenie finansowe podejmowanych decyzji 
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6. Efekty uczenia się 

Lp. 
Treść efektu 
kształcenia: 

Liczba godzin 

ECTS 
Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się: 

kontakto-
wych 

(realizowa-
nych przez 

KNOP) 

pracy 
własnej 

słuchacza 
razem 

WIEDZA 

E1 zna podstawowe 
strategie 
zarządzania 
przedsiębiorstwem  
i budowania jego 
wartości 

16 34 50 2 

dyskusja na temat 
strategii i modeli 
biznesowych 
przedsiębiorstw. 

E2 zna zasady 
sprawozdawczości 
finansowej  
i zarządczej oraz 
sposoby weryfikacji 
sytuacji finansowej 
podmiotu 
gospodarczego 

32 68 100 4 

grupowa analiza 
sprawozdań finansowych 
oraz opracowanych  
i wyliczonych na ich 
podstawie wskaźników 
finansowych. 

E3 zna źródła 
finansowania 
przedsiębiorstwa 
oraz ich specyfikę 

12 38 50 2 

indywidualna (grupowa) 
analiza źródeł 
finansowania wybranych 
przedsiębiorstw 

E4 zna główne 
rodzaje, 
instrumenty  
i zasady w zakresie 
inwestowania 

24 51 75 3 

dyskusja grupowa na 
temat strategii 
inwestycyjnych 
wybranych 
przedsiębiorstw 

E5 rozumie znaczenie  
i sposoby 
zarządzania 
ryzykiem  
w przedsiębiorstwie 

10 40 50 2 

analiza wybranych 
przykładów; obserwacja  
i ocena sposobu 
zgłaszania problemu, 
zadawania pytań na 
zajęciach 

E6 rozumie, na czym 
polega efektywna 
współpraca  
z bankiem 

8 42 50 2 

indywidualna (grupowa) 
analiza na wybranych 
przykładach 

UMIEJĘTNOŚCI 

E7 rozumie zasady 
sporządzania 
sprawozdań 
finansowych  

16 34 50 2 

test umiejętności  
z zakresu 
sprawozdawczości 
finansowej i zarządczej 
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i zarządczych oraz 
potrafi wyciągać 
wnioski w oparciu o 
zawarte w nich 
informacje  

E8 potrafi dokonać 
oceny sytuacji 
ekonomiczno-
finansowej 
przedsiębiorstwa  
i jego płynności 
finansowej 

16 34 50 2 

opracowanie i omówienie 
analizy finansowej 
wybranego podmiotu 

E9 umie wskazać 
źródła finansowania 
działalności 
przedsiębiorstwa 
oraz wskazać 
możliwości 
inwestycyjne 

36 64 100 4 

zaplanowanie sposobu 
finansowania dalszego 
funkcjonowania i rozwoju 
wybranego 
przedsiębiorstwa 

E10 potrafi wskazać 
sposoby 
zarządzania 
ryzykiem  
w przedsiębiorstwie 

10 40 50 2 

opracowanie planu 
zarządzania ryzykiem  
w wybranym 
przedsiębiorstwie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

E11 rozumie potrzebę 
stałego uczenia się 
i podnoszenia 
swoich kwalifikacji 

2 23 25 1 

obserwacja i ocena 
sposobu/kultury 
prowadzenia dyskusji  
i argumentowania; praca 
dyplomowa 

E12 potrafi sprawnie 
komunikować się 
ze specjalistami  
w dziedzinie 
finansów 

4 46 50 2 

obserwacja i ocena 
sposobu/kultury 
prowadzenia dyskusji  
i argumentowania; praca 
dyplomowa 

E13 potrafi uczyć się  
w oparciu o 
zewnętrzne źródła 

2 23 25 1 
praca dyplomowa 

E14 potrafi odpowiednio 
określić znaczenie 
finansowe 
podejmowanych 
decyzji 

4 21 25 1 

praca dyplomowa 

RAZEM: 192 558 750 30  


