
 

M A Ł OP OL S K A  W Y Ż S Z A  S Z K O ŁA  E K O N O M I C Z N A  W  T A R N OW I E  

KARTA PROGRAMOWA  
 

Moduł kształcenia Studium wykonalności projektów inwestycyjnych 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim Feasibility studies for investment projects 
Kierunek studiów Zarządzanie 
Profil kształcenia  ogólnoakademicki 
Forma kształcenia  studia niestacjonarne 
Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany/kierunkowy/praktyczny) 

specjalnościowy 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) do wyboru 
Poziom modułu kształcenia studia I stopnia 
Język wykładowy  polski 
Semestr realizacji modułu IV/V/VI 
Liczba punktów ECTS 4 
Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

20 - 
Jednostka realizująca moduł  Katedra Zarządzania 
Moduły poprzedzające  Zarządzanie projektami, Finanse przedsiębiorstwa, Prawo gospodarcze 

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Przedmiot poświęcony zagadnieniom zarządzania projektami inwestycyjnymi, przede wszystkim w zakresie ich 
wykonalności i opłacalności. Szczególnej uwadze poddano studium wykonalności procesów inwestycyjnych, które oprócz 
teoretycznej interpretacji poddano także analizie praktycznej na przykładach większych projektów inwestycji 
przemysłowych i komunalnych oraz złożonych inwestycji liniowych. 
Słowa kluczowe: inwestycje, działalność inwestycyjna, proces inwestycyjny, klasyfikacja inwestycji, projekt inwestycyjny 

 

Cele modułu 
Przedstawienie problematyki programowania i zarządzania działaniami inwestycyjnymi w przemyśle i gospodarce. 
Przybliżenie podstawowych definicji z zakresu inwestycji i procesu inwestycyjnego. Wskazanie aktualnych 
uwarunkowań prawnych zamierzeń inwestycyjnych. Określenie cech dużych projektów inwestycji przemysłowych i 
komunalnych. 

 

Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu  

Osiągnięte efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia  
dla kierunku 

 Wiedza: 
W_01 
 
W_02 
 
 
W_03 

Student definiuje podstawowe pojęcia z 
zakresu inwestycji i procesu inwestycyjnego.  
Rozumie złożoność działań objętych procesem 
inwestycyjnym i potrafi scharakteryzować jego 
składowe. 
Identyfikuje podstawowe problemy decyzyjne 
w związku z realizacją inwestycji. 
 

K_W03++ 
K_W09++ 
K_W10++ 

 
 

 Umiejętności: 
U_01 
 
 
U_02 
 
U_03 

Posiada umiejętność określenia aktualnych 
uwarunkowań prawnych zamierzeń 
inwestycyjnych. 
Wymienia cechy dużych projektów inwestycji 
przemysłowych i komunalnych. 
Potrafi dokonać analizy obszarów krytycznych, 
wpływających na ryzyko opłacalności i 
efektywności inwestycji. 

K_U06++ 
K_U07++ 
K_U09++ 
K_U10++ 

 
 
 



 Kompetencje społeczne: 
K_01 
 
 
 

Dostrzega konieczność przygotowywania 
kompletu informacji i materiałów wyjściowych 
dla opracowania i zaplanowania 
poszczególnych faz i etapów procesu 
inwestycyjnego danego przedsięwzięcia.  

K_K05++ 
 

 

Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu inwestycji 
2. Klasyfikacja inwestycji  
3. Uwarunkowania prawne zamierzeń 

inwestycyjnych.  
4. Proces inwestycyjny - jego struktura i 

charakterystyka 
5. Studium wykonalności inwestycji 
6. Efektywność procesu inwestycyjnego (analiza 

poszczególnych faz w kontekście ich długości i 
wpływu na opłacalność inwestycji) 

7. Zarządzanie procesem, w tym organizacja 
wykonawstwa 

8. Cechy dużych projektów inwestycji 
przemysłowych i komunalnych.  

9. Wydzielone zagadnienia procesu inwestycyjnego 
dużych inwestycji liniowych. 

10. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych (w 
odniesieniu do przykładów dużych inwestycji w 
kraju i na świecie). 

 

 

 
Literatura podstawowa 1. Wilczek M., T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. 
2. Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń 2010 
Literatura uzupełniająca  1. Marcinek K., Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych: wybranych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010. 
 

Metody dydaktyczne 
Wykład aktywujący z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. 

 
 
 
 


