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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Informacje ogólne
Nazwa
przedmiotu

Moduł 2 - moduł ogólny do wyboru: restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kod przedmiotu

FIRsd-1-1,9b

Status
przedmiotu

Do wyboru

Wydział /
Instytut

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek
studiów

finanse i rachunkowość

Specjalność

-----

Specjalność
(uwagi)

-----

Forma studiów

Stacjonarne

Rok studiów

Semestr

1

1

Suma

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Suma godzin dydaktycznych

Punkty ECTS

Wykłady

Ćwiczenia

30.0

0

2.0

30.0

0

2.0

Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

dr M. Surówka

1.
Znajomość podstaw rachunkowości przedsiębiorstw
Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

2.
Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętność interpretacji
zachodzących zjawisk ekonomicznych
3.
Student zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach rynkowych

1.
Zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą przedsiębiorstw oraz procesem
restrukturyzacji przedsiębiorstw.
2.
Dostarczenie niezbędnych informacji o formach prowadzenia przedsiębiorstwa oraz
o niezbędnych zmianach jakie należy wprowadzać pod wpływem zachodzących
czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Założenia i cele
przedmiotu

3.
Zapoznanie studenta z czynnikami wywołującymi sytuacje kryzysowe w
przedsiębiorstwie.
4.
Zapoznanie się ze znaczeniem, rodzajami i metodami restrukturyzacji oraz
umiejętnym rozpoznawaniem zagrożeń dla kontynuowania działalności i wskazania
trafnych rozwiązań im przeciwdziałających.
5.
Rozpoznawania przyczyn i symptomów upadłości

Prowadzący
zajęcia

dr Marcin Surówka

Egzaminator/
Zaliczający

dr Marcin Surówka

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Obciążenie studenta

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich, w tym:

Studia
stacjonarne
godz.: ECTS:
34.0 1.1

Studia
niestacjonarne
godz.: ECTS:
0.0
0

Udział w wykładach (godz.)

30

0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.)

2

0

Udział w egzaminie (godz.)

2

0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym:

godz.: ECTS: godz.: ECTS:
24.0 0.9
0.0
0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do
wykładu (godz.)

8

0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.)

8

0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)

8

0

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

godz.: ECTS: godz.: ECTS:
0
0
0
0

Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.: ECTS: godz.: ECTS:
58.0 2.0
0.0
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
Odniesienia do
Sposób
do efektów obszarowych
weryfikacji
kształcenia efektów
kształcenia

Wiedza
Student zna strukturę finansową przedsiębiorstwa.
Potrafi wskazać procedury i instrumenty stosowane i
W1
wykorzystywane w procesach restrukturyzacji
przedsiębiorstw

FIR_W01

Student potrafi wskazać czynniki mające wpływ na
sytuacje kryzysowe. Potrafi wymienić rodzaje zmian
W2
zachodzących w przedsiębiorstwie i trafnie wskazać ich
miejsce w cyklu życia firmy.

FIR_W03

Student potrafi wskazać relacje zachodzące pomiędzy
W3 czynnikami wytwórczymi oraz potrafi dokonać wyboru
metody i tempa restrukturyzacji

FIR_W03

egzamin
pisemny
(W)

Umiejętności

U1

U2

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę
ekonomiczną do określenia potrzeby restrukturyzacji

FIR_U01

Student potrafi opracować projekty restrukturyzacji
przedsiębiorstw oraz trafnie ocenić i przewidzieć
możliwości wystąpienia ryzyka

FIR_U02

egzamin
pisemny
(W)

Kompetencje społeczne

K1

Student potrafi trafnie ocenić zachodzące procesy
restrukturyzacji wraz z zaproponowaniem własnych
rozwiązań problemu

FIR_K02

K2

Student potrafi współdziałać w grupie ponosząc pełną
odpowiedzialność za realizowane projekty

FIR_K01,
FIR_K06

egzamin
pisemny
(W)

Formy i metody kształcenia
Metody dydaktyczne
Wykład wraz z prezentacją multimedialną obejmujący rozwiązywanie zadań oraz analizę przypadków
Formy zaliczenia
Wykład - egzamin pisemny

Treści programowe
Wykłady

1. Czynniki sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie jako przesłanki procesów restrukturyzacyjnych
2. Rynkowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw po 1990r.: determinanty trudności
finansowych, prawne i ekonomiczne przesłanki ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstw
3. Cele i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw
4. Zasady tworzenia i elementy planu restrukturyzacji finansowej oraz narzędzia jej przeprowadzania
5. Prywatyzacja przedsiębiorstw jako przykład restrukturyzacji
6. Wybór formy prawno – organizacyjnej w momencie łączenia przedsiębiorstw
7. Podstawy prawne i procedury restrukturyzacyjne. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
8. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
9. Zintegrowane narzędzia restrukturyzacji
10. Analiza sprawozdań finansowych pod kątem zagrożeń finansowych dla przedsiębiorstwa

11. Analiza wskaźnikowa w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
12. Analiza przebiegu procesów restrukturyzacyjnych wybranych przedsiębiorstw – casestudy

staż
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Kryteria ocen:
51-60% dst;
61-70% +dst;
Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

71-80% db;
81-90% +db;
91-100% bdb

Forma i warunki zaliczenia
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zakończenia przedmiotu: egzamin

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja
1

Bitkowska A., Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
Difin, Warszawa 2010.

2

Borowiecki R., Wysłocka E., Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.

3

autorski konspekt - dr Marcin Surówka

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja
1

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw pod red E.Mączyńskiej, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
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nie dotyczy

