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Załącznik do uchwały nr 358 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program studiów podyplomowych „Metody wyceny spółki kapitałowej” 

 
Cel studiów 
Celem Studiów jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
Słuchaczy z zakresu stosowania współczesnych metod i technik wyceny wartości 
firmy: 

− spółek kapitałowych planujących w przyszłości wejście na giełdę papierów 
wartościowych; 

− spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych; 

− wybranych aktywów spółki uwzględnianych w księgach handlowych  
(tj. nieruchomości, wartości niematerialne i prawne np. marka, know-how); 

− wybranych aktywów spółki nie ujmowanych jak dotychczas w księgach 
handlowych tj. wartość klienta, informacja, kapitał intelektualny; 

− małych i średniej wielkości firm rodzinnych, poszukujących obiektywnych wycen 
wartości dla właścicieli. 

 
Zakres tematyczny  
 

Lp. Blok tematyczny, tytuł zajęć 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 
zajęć 

1. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw  wykład 8 

2. Rynek kapitałowy w Polsce wykład 8 

3. Wykorzystanie opcji rzeczowych w wycenie 
przedsiębiorstwa 

wykład 6 

4. Wycena spółki metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF) 

wykład  8 

5. Praktyka wyceny spółki metodą DCF  warsztaty 8 

6. Wycena spółki metodą porównawczą warsztaty 8 

7. Zarządzanie wartością spółki (VBM). Wycena 
spółki metodą zdyskontowanych dywidend 

wykład 6 

8. Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć wykład 6 

9. Wycena spółek z perspektywy Funduszy 
Private Equity,  

wykład 8 

10. Podstawy budowy systemów transakcyjnych. 
Finanse behawioralne. Praktyczne 
wykorzystanie analizy technicznej 

wykład 8 

11. Wycena projektów inwestycyjnych  wykład 8 

12. Praktyka wyceny spółek, w tym: Kanadyjskie 
Standardy Wyceny Przedsiębiorstwa 
(CICBV; CBV – Chartered Business Valuator) 

wykład/ 
warsztaty 

6 

13. Seminarium dyplomowe seminarium 2 

14. Wycena spółki w procesie IPO wykład/ 
warsztaty  

6 

15 Wycena spółki metodą skorygowanych warsztaty 14 
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aktywów netto. Analiza przypadku. Dylematy  
w procesie wyceny wartości spółki 

16 Wycena spółki giełdowej metodą DCF  
i porównawczą 

warsztaty 
komputerowe 

8 

17 Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć warsztaty 
komputerowe 

8 

18 Analiza finansowa spółki pod kątem wyceny wykład 6 

19 Premie i dyskonta w wycenie spółek. 
Kalkulacja kosztu kapitału spółek 
niegiełdowych 

wykład / 
ćwiczenia 

6 

20 Wycena spółki dla potrzeb utraty wartości  warsztaty 4 

21 Wycena marki warsztaty 4 

22 Wycena banku warsztaty 6 

23 Fairness Opinion, Wycena pakietu 
mniejszościowego (w tym przymusowy wykup 
akcji). Premie i dyskonta, Split akcji – fakty  
i mity związane z podziałem akcji 

warsztaty 4 

24 Specyfika wyceny aktywów technologicznych warsztaty  4 

25 Start-ups Valuation, Practicalities in Valuation wykład / 
ćwiczenia 

8 

26 Szacowanie wartości spółki metodą 
porównywalnych spółek giełdowych – 
przykłady praktyczne. Blaski i cienie 
szacowania wartości rezydualnej w metodzie 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych – 
przykłady 

wykład / 
ćwiczenia 

14 

 
 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK)  
 

Lp. 
Treść efektu 
uczenia się 

Liczba godzin Liczba 
ECTS 

1 ECTS = 
25–30 
godzin 

zajęć 
dydaktycznych 

organizowanych 
przez Kolegium 

indywidualnej 
pracy 

słuchacza 
razem 

1. Rozumie powiązanie 
makroekonomii  
z rynkiem 
kapitałowym  

8 17 25 1 

2. Zna specyfikę rynku 
kapitałowego  
w Polsce i jego 
uczestników  

8 17 25 1 

3. Zna ogólne zasady 
wyceny 
przedsiębiorstwa  
i najważniejsze 
przepisy prawne  
w Polsce  

8 21 29 1 
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4. Rozumie znaczenie 
etyki i dobrych 
praktyk w usłudze 
wyceny 
przedsiębiorstwa 

8 21 29 1 

5. Potrafi 
przeprowadzić 
analizę finansową 
przedsiębiorstwa 

6 19 25 1 

6. Rozumie specyfikę 
zarządzania 
wartością spółki  
i zna narzędzia do 
analizy strategicznej  

6 19 25 1 

7. Potrafi zastosować 
odpowiednie metody 
wyceny 
przedsiębiorstwa  
w zależności od celu 
wyceny 

6 19 25 1 

8. Potrafi obliczyć koszt 
kapitału spółki 
giełdowej  
i niegiełdowej  

12 63 75 3 

9. umie wykorzystać 
wzory matematyczne 
dla potrzeb wyceny 
spółki podejściem 
dochodowym  
i porównawczym 

28 47 75 3 

10. Umie wykorzystać 
wzory matematyczne 
dla potrzeb oceny 
efektywności 
inwestycji (PP, DPP, 
NPV, IRR, PI) 

8 17 25 1 

11. Zna proces fuzji  
i przejęć 
przedsiębiorstwa,  
w tym wykupy 
menedżerskie 

16 59 75 3 

12. Rozumie proces 
inwestycji private 
equity i proces 
kreowania wartości 
w spółkach 
portfelowych 

6 19 25 1 

13.  Umie wycenić 
niematerialne aktywa 
jak marka, kapitał 

6 24 30 1,5 
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ludzki, portfel 
klientów 

14.  Umie wykorzystać 
wzory matematyczne 
do oceny rezultatów 
działalności spółki 
(EVA, MVA, TSR, 
CSR, CFROI) 

8 22 30 1,5 

15. Potrafi 
zinterpretować bilans 
przedsiębiorstwa  
i dokonać wycenę 
metodą 
skorygowanych 
aktywów netto 

8 17 25 1 

16. Umie wykorzystać 
opcje rzeczywiste do 
wyceny 
przedsiębiorstwa 

8 42 50 2 

17. Rozumie proces 
oferty publicznej  
w Polsce i wyceny 
spółki dla potrzeb 
IPO 

6 44 50 2 

18. Rozumie specyfikę 
raportu fairness 
opinion   

4 21 25 1 

19. Zna specyfikę 
wyceny banku  

4 46 50 2 

20 Zna specyfikę 
wyceny 
przedsiębiorstw 
energetycznych  

4 21 25 1 

 
                                                                                 Łącznie 

743 30 

 
Adresaci studiów 
 

Studia adresowane są do: 

− menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, w tym głównie 

dyrektorów naczelnych i prezesów, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. 

strategii, rozwoju i restrukturyzacji, głównych księgowych, specjalistów ds. 

planowania i analizy ekonomicznej, specjalistów ds. controllingu; 

− właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, planujących pierwszą 

emisję akcji (IPO) na giełdzie papierów wartościowych;  

− menedżerów i analityków instytucji finansowych: banków, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy 

private equity / venture capital, NFI, dokonujących wycen przedsiębiorstw; 
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− konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów, pragnących pogłębić swą 

wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości 

niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości 

informacji; 

− rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych i biegłych rewidentów, 

zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa; 

− urzędników reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych 

przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa; 

− Analityków i inwestorów indywidualnych samodzielnie dokonujących analizy 

opłacalności inwestycji w różne aktywa rzeczowe i finansowe. 

 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

Warunkiem ukończenia Studiów jest pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, 

przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej oraz jej obrona. 


