
 

 

 

KOMPETENCJE SIŁĄ NAPĘDOWĄ SUKCESU STUDENTÓW WZIE PG 
 
 
 
 

Program szkolenia: Analityk finansowy 
dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza na WZiE PG 

(każdy blok stanowi niezależną część szkolenia) 

 

I blok: dr Karolina Tura-Gawron – 10h 

1. Analiza sytuacji na rynku finansowym: analiza czynników 
makroekonomicznych i podejmowanie decyzji w ramach wybranych strategii 
monetarnych; sytuacja na rynku międzybankowym a poziom stóp 
procentowych – Praca w grupach; Projekt (3h) Ćwiczenia 

2. Ryzyko rynkowe (cenowe): ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursu 
walutowego (2h). Zadania. Ćwiczenia 

3. Wartość pieniądza w czasie (2h) Laboratorium 
4. Optymalizacja portfela inwestycyjnego (3h). Projekt. Laboratorium 

Forma zajęć:  głównie laboratorium 

Forma zaliczenia: Raport 

Język zajęć: polski 

 

II blok: dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska – 10h 

1. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (3 godz.) 
• Inwestycje i ich opłacalność 
• Planowanie przepływów pieniężnych z inwestycji 
• metody proste (okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta i 

księgowa stopa zwrotu, analiza progu rentowności 
• Metody dyskontowe (NPV, indeks rentowności, IRR) 
• Porównanie opłacalności wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych 



2. Ryzyko w przedsięwzięciach inwestycyjnych (2 godz.) 
• Istota i rodzaje ryzyka 
• Metody oceny ryzyka wyłącznego projektu 
• Metody uwzględniające ryzyko w rachunku opłacalności przedsięwzięć 

inwestycyjnych 
3. Rynek finansowy jako miejsce finansowania przedsiębiorstw (2 

godz.) 
• Emisja akcji na rynku prywatnym, publicznym i giełdowym 
• Emisja obligacji 
• Kredyt bankowy i leasing 

4. Analiza kosztu kapitału pochodzącego z rynku finansowego (3 godz.) 
• Porównanie kosztów finansowania przedsiębiorstw – case study 
• Analiza kosztów finansowania wybranego przedsiębiorstwa notowanego 

na GPW 

Zajęcia są prowadzone w języku polskim, w formie warsztatowej i ćwiczeniowej. 
Praca w laboratoriach komputerowych – w programie Excel. 

III blok: dr Katarzyna Kubiszewska- 10h 

1. Wykład wprowadzający, analiza wskaźnikowa + organizacja zajęć (2h)   
2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych wraz z interpretacją wyników (4h) 
3. Analiza wskaźnikowa: płynność, zadłużenie, zyskowność, sprawność (4h) 

Forma zajęć: wykład oraz ćwiczenia 

Wykład będzie miał formę multimodalną 
Ćwiczenia – praca studentów ze sprawozdaniami + wspólne 
omawianie/interpretacja wyników analizy 

Forma zaliczenia:  praca pisemna – elementy finansowej analizy wskaźnikowej 
wybranego przedsiębiorstwa 

Język zajęć: polski lub j. angielski –wartość dodana dla studentów. 

 

IV blok: dr Jarosław Ziętarski – 10h 

1. Wykład wprowadzający Istota ryzyka kredytowego  
2. Segmentacja klienta w ryzyku kredytowym 
3. Ocena zdolności kredytowej  
4. Metody oceny ryzyka kredytowego 
5. Metody ograniczenia ryzyka kredytowego 
 

Forma zajęć: wykład oraz ćwiczenia 

Język zajęć: polski 


