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Załącznik do uchwały nr 351 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów menedżersko-finansowych” 

 
Cel studiów:  
Głównym celem programu „Podyplomowych studiów menadżersko-finansowych” jest 
przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem 
poprzez zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności jej wykorzystania oraz 
doskonalenie kompetencji kierowniczych.   
Nauka na „Podyplomowych studiach menadżersko-finansowych rozpoczyna się od 
podstaw, przy założeniu szybkiego przejścia do poziomu zaawansowanego. 
Słuchacze mają więc możliwość uzupełnienia i usystematyzowania posiadanej 
wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności 
 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz: 
1) zna podstawowe metody i narzędzia analizy ekonomiczno-

finansowej przedsiębiorstwa; 
2) zna źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa i sposoby 

ich wykorzystania; 
3) rozumie koncepcję zmiany wartości pieniądza w czasie i jej 

zastosowania; 
4) rozumie konstrukcję podstawowych metod i mierników oceny 

opłacalności inwestycji; 
5) zna podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na 

rynkach kapitałowych; 
6) zna podstawowe instrumenty zarządzania ryzykiem  

w działalności przedsiębiorstwa; 
7) zna zasady planowania strategicznego i marketingowego; 
8) rozumie istotę orientacji marketingowej przedsiębiorstw; 
9) zna źródła przepisów prawa pracy; 
10) zna i rozumie przebieg procesu rekrutacji; 
11) zna metody oceny pracowników; 
12) zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania logistyka  

i łańcuchem dostaw;  
13) zna zasady sztuki prezentacji.  

Umiejętności Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz: 
1) potrafi zdefiniować cele działalności przedsiębiorstwa; 
2) potrafi dokonać analizy najważniejszych zagrożeń 

funkcjonowania przedsiębiorstwa o charakterze wewnętrznym  
i zewnętrznym; 

3) umie analizować i wykorzystać informacje zawarte  
w podstawowych sprawozdaniach finansowych 
przedsiębiorstwa; 

4) potrafi stosować narzędzia planowania finansowego;  
5) potrafi dokonać oceny projektów inwestycyjnych; 
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6) potrafi ocenić szanse i zagrożenia wynikające z procesów fuzji  
i przejęć; 

7) potrafi ocenić szanse i zagrożenia wynikające z procesów fuzji  
i przejęć;  

8) potrafi zidentyfikować problemy w zakresie zarządzania kadrami 
i zna sposoby na ich rozwiązanie; 

9) potrafi stosować przepisy prawa podatkowego oraz prawa pracy; 
10) potrafi przeprowadzić analizę poszczególnych etapów 

w kanałach dystrybucji i zastosować odpowiednie działania 
poprawiające rentowność firmy; 

11) potrafi zidentyfikować potencjalne problemy wynikające  
z regulacji i ich wdrożenia w poszczególnych systemach ładu 
korporacyjnego. 

Kompetencje 
społeczne: 

Po zrealizowaniu programu studiów słuchacz: 
1) potrafi na podstawie samodzielnie zebranych informacji 

opracować przypadek przedsiębiorstwa; 
2) ma zdolność określania kryteriów selekcji i interpretowania 

danych finansowych;  
3) potrafi ocenić skuteczność innowacyjnych form finansowania 

przedsiębiorstw;  
4) potrafi się skutecznie komunikować z poszczególnymi 

specjalistami z działów zakupów, logistyki, sprzedaży; 
5) rozumie problemy etyczne związane z prowadzeniem biznesu  

i zarządzaniem przedsiębiorstwem; 
6) wykazuje zrozumienie zasad społecznej odpowiedzialności 

biznesu i potrzeby ich stosowania; 
7) umie pracować w zespole; 
8) posiada umiejętność prezentacji. 

 
 
Program liczy 184 godziny i obejmuje cztery bloki tematyczne, w ramach których 
realizowane są poszczególne przedmioty. 
 
 

 Przedmiot / Wykładowca 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

I. Zarządzanie finansami (rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza) 

1.  Analiza finansowa 14 4,5 

2.  Planowanie i decyzje finansowe 14 4,5 

3.  Ocena projektów inwestycyjnych 10 4 

4.  Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw 8 3 

5.  Strategie finansowania przedsiębiorstw 12 3,5 

6.  Formy finansowania sektora MSP 8 3 

7.  Przedsiębiorstwo na rynku finansowym   
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II. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

8.  Zarządzanie ludźmi 12 5 

9.  Prawo pracy 8 3,5 

III. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem 

10.  Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie 8 3 

11.  Fuzje i przejęcia 10 4 

12.  Zarządzanie logistyczne 8 3 

13.  Zarządzanie zakupami i kanałami dystrybucji 8 3,5 

14.  Zarządzanie strategiczne 12 4,5 

15.  Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 12 3,5 

IV. Marketing w zarządzaniu 

16.  Marketing w zarządzaniu 10 4 

17.  Sztuka prezentacji 12 4 

18.  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 8 3 

  184 67 

 

BLOK I 
ZARZĄDZANIE 
FINANSAMI 

I. Przedmioty : 
1) analiza finansowa; 
2) planowanie i decyzje finansowe;   
3) ocena projektów inwestycyjnych;  
4) strategie finansowania przedsiębiorstw; 
5) formy finansowania sektora MSP;  
6) przedsiębiorstwo na rynku finansowym; 
7) obciążenia podatkowe przedsiębiorstw. 

 
1. Przedmiot – analiza finansowa przedsiębiorstwa: 

1) cele i zakres analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa – 
wprowadzenie: przedmiot finansów, podmioty zainteresowane 
informacją ze sprawozdań finansowych, zakres analizy 
ekonomiczno-finansowej; 

2) analiza sprawozdania finansowego sporządzonego  
w przedsiębiorstwie; 

3) analiza wskaźnikowa: podstawowe grupy wskaźników 
finansowych, wskaźniki finansowe rekomendowane przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, wskaźniki finansowe 
publikowane przez GUS, przykład wskaźników finansowych 
stosowanych w prospekcie emisyjnym; 

4) wykorzystanie wskaźników finansowych do analizy ryzyka 
upadłości przedsiębiorstw; 

5) analiza finansowa przedsiębiorstwa – wykorzystanie wskaźników 
finansowych do analizy ryzyka upadłości przedsiębiorstw; 

6) analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia banku; 
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7) analiza progu rentowności sprzedaży; 
8) analiza ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa. 

 
2. Przedmiot – planowanie i decyzje finansowe:  

1) planowanie finansowe – pojęcie, rodzaje 
pojęcie planowania finansowego, rodzaje planów 
budżetowanie i jego miejsce w strukturze planów 
pojęcie kosztu i klasyfikacja kosztów dla potrzeb planowania; 

2) budżetowanie 
zadania budżetów 
rodzaje budżetów 
metody budżetowania 
etapy procesu budżetowania 
funkcje budżetowania 
kontrola zarządcza: analiza odchyleń, controlling 
ośrodki odpowiedzialności i ich ocena; 

3) podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 
proces decyzyjny w przedsiębiorstwie i klasyfikacja kosztów  

w rachunkach decyzyjnych kosztów 

koszty stałe i zmienne – analiza progu rentowności 
zastosowanie analizy kosztów w procesach decyzyjnych  
budżetowanie a podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. 

 
3. Przedmiot – ocena projektów inwestycyjnych: 

1) decyzje inwestycyjne – ramy koncepcyjne i instytucjonalne; 
2) przepływy pieniężne – źródła danych i wykorzystanie; 
3) istota koncepcji wartości pieniądza w czasie; 
4) podstawowe narzędzia oceny opłacalności inwestycji – NPV, 

IRR, PI, okres zwrotu; 
5) metody optymalizacji decyzji inwestycyjnych; 
6) podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności 

(analiza progu rentowności, analiza wrażliwości, zastosowanie 
drzew decyzyjnych). 

 
4. Przedmiot – strategie finansowania przedsiębiorstw: 

1) wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, 
strategie finansowania aktywów; 

2) kapitał własny i kapitał obcy; 
3) mechanizm dźwigni finansowej, efekty dźwigni; 
4) pojęcie kosztu kapitału, ryzyko a oczekiwana stopa zwrotu; 
5) metody szacowania kosztu kapitału własnego; 
6) czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału; 
7) finansowanie przedsiębiorstw w różnych fazach cyklu życia. 

 
5. Przedmiot – formy finansowania sektora MSP:  

1) formy finansowania przedsiębiorstw: tradycyjne vs alternatywne;  
2) sekurytyzacja MSP; 
3) fundusze Private Equity/Venture Capital; 
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4) sharing, collaborative, shadow – nowe trendy w gospodarce  
cyfrowej; 

5) crowdfunding: definicja, modele, rodzaje, platformy; 
6) przedsiębiorstwo na rynku crowdfundingu;   
7) projekt crowdfundingu metodą design thinking.  

 
6. Przedmiot – przedsiębiorstwo na rynku finansowym:  

1) inwestowanie i finansowanie na rynku kapitałowym; 
2) rynek obligacji – definicja klasyfikacja;  
3) emisja obligacji – prawa i obowiązki emitentów i inwestorów; 
4) korzyści i zagrożenia wynikające z emisji obligacji;  
5) rynek akcji – definicja i klasyfikacja;  
6) emisja akcji – prawa i obowiązki emitentów i inwestorów; 
7) szanse i zagrożenia;  
8) regulacje na rynku kapitałowym;  
9) przestępstwa na rynku kapitałowym. 
 

7. Przedmiot – obciążenia podatkowe przedsiębiorstw: 

1) zasady kształtowania zobowiązań podatkowych; ustawa 
Ordynacja podatkowa; 

2) podatek dochodowy od osób prawnych; 
3) podatek od towarów i usług (VAT); 
4) dostosowania polskiego systemu podatkowego do zasad 

obowiązujących w Unii Europejskiej; 
5) podatek od transakcji finansowych. 

 

BLOK II . 
Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi  

II. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
1) zarządzanie ludźmi; 
2) prawo pracy. 

 1. Przedmiot – zarządzanie ludźmi: 
1) rekrutacja i selekcja; 
2) motywowanie pracowników; 
3) kierowanie zespołem; 
4) ocena pracowników; 
5) rozwiązywanie konfliktów. 

 
2. Przedmiot – prawo pracy: 

1) podstawowe definicje prawa pracy: pojęcie prawa pracy, pojęcie 
pracownika, pojęcie pracodawcy oraz stosunku pracy; 

2) formy prawne świadczenia pracy; stosunek pracy, umowy 
cywilnoprawne w zakładzie pracy; 

3) stosunek pracy; 
4) rozwiązywanie umów o pracę; 
5) wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę; przesłanki 

wypowiedzenia, skutki wypowiedzenia; 
6) przejście zakładu pracy na innego pracodawcę; 
7) grupowe i indywidualne zwolnienia; 



6 

8) wynagrodzenia za pracę 
9) zakaz konkurencji w zakładzie pracy;  
10) czas pracy w zakładzie pracy; 
11) urlopy pracownicze; 
12) uprawienia pracowników związane z rodzicielstwem. 

 

BLOK III  
Współczesne 
problemy 
zarządzania 
przedsiębior-
stwem  

III. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
1) zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie 
2) fuzje i przejęcia 
3) zarządzanie logistyczne 
4) zarządzanie kanałami dystrybucji 
5) zarządzanie strategiczne 
6) zarządzanie ryzykiem finansowym 

 1. Przedmiot – zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie: 

1) kryzys przedsiębiorstwa – anatomia zjawiska;  
2) rodzaje kryzysów, ich przyczyny i skutki; 
3) przebieg i fazy kryzysu; 
4) percepcja kryzysu; 
5) wczesne rozpoznawanie kryzysów, diagnozowanie kryzysów; 
6) koncepcje i strategie zarządzania w kryzysie; 
7) możliwości zarządzania w kryzysie oparte na prawie 

upadłościowym i naprawczym; 
8) przygotowanie przedsiębiorstwa do działania w kryzysie. 

 
2. Przedmiot – fuzje i przejęcia: 

1) podstawowe pojęcia; istota fuzji i przejęć; 
2) przyczyny i skutki fuzji i przejęć; 
3) strategie i analizy w procesie wykupu przedsiębiorstwa; 
4) analiza przedsiębiorstwa-kandydata do nabycia; 
5) analiza opłacalności; 
6) metody finansowania; 
7) obrona przed wrogimi przejęciami. 
 

3. Przedmiot – zarządzanie logistyczne: 
1) wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw; 
2) system i podsystemy logistyczne; 
3) rola logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w kreowaniu 

przewagi konkurencyjnej firmy; 
4) logistyka a rentowność kapitału; 
5) logistyka a wartość firmy; 
6) logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle 

dynamicznych zmian otoczenia i mega trendów; 
 
4. Przedmiot – zarządzanie zakupami i kanałami dystrybucji: 

1) podstawowe pojęcia; dystrybucja jako element marketingu; 
klasyfikacja i funkcje kanałów dystrybucji; istota nowoczesnego 
kanału dystrybucji; 

2) kanały dystrybucyjne na rynku produktów konsumpcyjnych; 
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3) problemy decyzyjne, współdziałanie podmiotów w kanale 
dystrybucji; 

4) handel detaliczny w systemie dystrybucji w Polsce; 
5) rola obszaru zakupów w firmie w kreowaniu przewagi 

konkurencyjnej i jej rentowności; 
6) rola obszaru logistyki w firmie w kreowaniu przewagi 

konkurencyjnej i jej rentowności; 
7) rola obszaru sprzedaży w firmie w kreowaniu przewagi 

konkurencyjnej i jej rentowności; 
8) zmiany otoczenia, zastępowanie tradycyjnych kanałów dystrybucji 

nowoczesnymi kanałami dystrybucji. 
 
5. Przedmiot – zarządzanie strategiczne: 

1) istota i geneza zarządzania strategicznego; 
2) wizja, misja, cele strategiczne; 
3) analiza makrootoczenia; 
4) analiza mikrootoczenia; 
5) analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa; 
6) metody analiz portfelowych; 
7) strategie konkurowania; 
8) fuzje i przejęcia; 
9) alianse strategiczne; 
10) modele biznesu przedsiębiorstw; 
11) metoda match making.  
 

6. Przedmiot – zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 
1) system zarządzania ryzykiem; 
2) pomiar ryzyka; 
3) ryzyko walutowe; 
4) kontrakty forward i futures; 
5) ryzyko stopy procentowej; 
6) swap; 
7) ryzyko kredytowe. 

 

BLOK IV  
Marketing w 
zarządzaniu  

IV Marketing  
1) marketing w zarządzaniu; 
2) sztuka prezentacji; 
3) społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 1. Przedmiot – marketing w zarządzaniu: 
1) istota marketingu; 
2) system informacji marketingowej; 
3) otoczenie marketingowe; 
4) plan marketingowy; 
5) zachowania nabywców; 
6) segmentacja; 
7) pozycjonowanie; 
8) marketing mix. 
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2. Przedmiot – sztuka prezentacji  
1) forma i sposób przekazu: style wystąpień publicznych, pierwsze 

wrażenie, komunikacja niewerbalna, pomoce wizualne, trema; 
2) struktura i układ prezentacji: ogólny plan wystąpienia, wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie; 
3) aplikacje mobilne w sztuce prezentacji. 

Treść prezentacji: dostosowanie do celu i audytorium, dobór słów, 
środki retoryczne, odpowiadanie na pytania 
 
3. Przedmiot – społeczna odpowiedzialność biznesu 

1) definicja i podstawowe pojęcia społecznej odpowiedzialności 
biznesu;  

2) fałszowanie sprawozdań finansowych i inne nadużycia w firmach; 
3) system kontroli wewnętrznej w firmie;  
4) dobre praktyki ładu korporacyjnego;  
5) miejsce audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 
6) doświadczenia w zakresie wykorzystania społecznej; 

odpowiedzialności w strategii firm w Polsce i za granicą. 
 

Metody 
dydaktyczne 

prezentacja materiału przez wykładowcę, dyskusje, praca w grupach, 
analiza studiów przypadku, warsztaty, przygotowanie prezentacji przez 
słuchaczy 

Punkty ECTS  
(1 punkt 
odpowiada 25-
30 godzinom 
pracy 
słuchacza) 

 
Razem: 67 ECTS 

Sposób 
weryfikacji 
efektów 
uczenia się 

1) ocena pracy samodzielnej słuchaczy lub ocena pracy w grupach 
(analiza/rozwiązywanie przykładów, prace projektowe, analiza 
przypadków, sztuka prezentacji, itp.) oraz krótkie testy zaliczeniowe 
w ramach wybranych przedmiotów; 

2) egzamin końcowy, obejmujący najważniejsze zagadnienia objęte 
programem studiów. 

Dokumentacja indeksy, karty egzaminacyjne, protokoły egzaminacyjne. 

 


