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Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł poświęcono tematyce efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, który ma wpływ na poziom płynności
finansowej w przedsiębiorstwie, która w krótkim okresie czasu decyduje o istnieniu przedsiębiorstwa na rynku.
Szczególną uwagę poświęca się analizie płynności zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Cele modułu
Celem modułu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, która pozwoli im na podejmowanie efektywniejszych decyzji w
zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami z uwzględnieniem finansowych zasad dotyczących
zarządzania tymi aktywami bieżącymi, zaprezentowanie im narzędzi wykorzystywanych do analizy i oceny poziomu
płynności finansowej.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

W_01

U_01

K_01

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku

Wiedza:
Charakteryzuje
i
interpretuje zjawisko
płynności finansowej i kapitału obrotowego
netto w przedsiębiorstwie.
Umiejętności:
Potrafi zbadać poziom płynności finansowej w
przedsiębiorstwie.
Kompetencje społeczne:
Potrafi efektywnie zorganizować pracę własną.

K_W05++

K_U02++

K_K03+

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład
1. Płynność finansowa – wprowadzenie:
 Pojęcie płynności finansowej i jej aspekty;
 Statyczne i dynamiczne ujęcie płynności
finansowej;
 Zależność między rentownością i płynnością

Forma modułu: ćwiczenia

finansową.
2. Źródła informacji niezbędne do analizy płynności
finansowej.
3. Badanie płynności finansowej;
4. Kapitał obrotowy i jego powiązania z płynnością.
5. Zarządzanie składnikami kapitału obrotowego
netto.
6. Strategie płynności finansowej.
7. Faktoring jako instrument zarządzania płynnością
finansową.
8. Cash pooling jako metoda zarządzania
płynnością finansową.
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Metody dydaktyczne
Wykład – może być prowadzony w formie blendedlearning, prelekcja z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych
obrazowana przykładami praktycznymi.

