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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1- N2-IST-EiZwTD-111 

Nazwa przedmiotu 
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa transportowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
Economic activity and financial management of a 
transport enterprise 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia niestacjonarne 

Zakres eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu 

Koordynator przedmiotu Mgr inż. Elżbieta Śreniawska 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 1 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

9 9    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma uporządkowaną wiedzę dotycząca płatności i form 

rozliczeń w obrocie gospodarczym, Poznaje źródła fi-

nansowania działalności transportowej w podziale na 

własne i obce 

IST2_W07 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

W02 

Potrafi czytać i interpretować sprawozdania finansowe 
podmiotu, Umie określić powiązania klasyfikacje ukła-
dów kosztowych i mierniki wyceny ekonomicznej działal-
ności transportowej przedsiębiorstwa 

 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

W03 

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oceny rentowno-
ści przedsiębiorstwa oraz konstrukcji wskaźników finan-
sowych.  

 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

W04 

Zna zasady planowania i zarządzanie marketingowe w 
przedsiębiorstwach transportowych 

 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

W05 

Poznaje formy ubezpieczeń transportu drogowego. Re-
guły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie w 
transporcie międzynarodowym 

IST2_W07 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

W06 

Umie określić działalność pomocnicza w transporcie -ich 
zakres funkcje. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą 
stosowanych taryfy i cen umownych w publicznym 
i prywatnym transporcie osób. 

IST2_W07 
IST2_W08 
IST2_W08 

IST2_W16 

Umiejętności 

U01 

Potrafi sporządzić na uproszczonym przykładzie bilans 
przedsiębiorstwa transportowego oraz dokonać analiza 
finansowej oraz potrafi zastosować i analizować wyniki w 
oparciu o  mierniki stosowane w transporcie 

IST2_U05 
IST2_U07 
 IST2_U08 
IST2_U10 
IST2_U13 

U02 

Potrafi sformułować ogólne reguły handlowe stosowane 
w transporcie międzynarodowym (incoterms), 

IST2_U05 
IST2_U07  
IST2_U08 
IST2_U10 
IST2_U13 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania 
wiedzy na temat nowoczesnych technologii stosowanych 
w silnikach spalinowych.  

IST2_K01 

 

K02 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i na 
rzecz grupy. 

IST2_K03 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Formy płatności w obrocie gospodarczym – obrót gotówkowy i bezgotówkowy (czeki, 
weksle, karty kredytowe oraz inne środki płatnicze). Rozliczenia w walutach obcych. 
Finansowanie działalności gospodarczej ze źródeł obcych, rodzaje oraz wady i zalety 
poszczególnych instrumentów płatniczych: kredyt bankowy, akredytywa dokumento-
wa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.). Formy 
kredytów, wynikające z nich opłaty i obowiązki 

Zasady sporządzania sprawozdawczości podmiotu – bilans i rachunek zysków i strat. 
Interpretacja zapisów pod kątem zarządzania finansami podmiotu. Fakturowanie 
usług.Ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, na podstawie 
wskaźników finansowych. Konstrukcja i sposoby opracowania budżetu. 
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Klasyfikacje składników kosztowych przedsiębiorstwa – układy kosztów i ich wza-
jemne powiązania. Wyliczanie kosztów jednostkowych 
Sposoby sporządzania kalkulacji kosztowych i mierniki wyceny ekonomicznej dzia-
łalności transportowej 
Zasady stawania taryfy, opłaty i cenniki, ceny umowne w publicznym i prywatnym 
transporcie osób. 

Struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie oraz zasady planowanie wykonywania 
pracy itd. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach transportowych. Zasady 
marketingu, reklamy i public relations, w tym promocja sprzedaży usług transporto-
wych oraz sporządzanie akt klientów 

Formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, 
ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia 
bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki 

Systemy zarządzania transportem drogowym. Oprogramowanie do elektronicznego 
przesyłania danych w transporcie drogowym  
Reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie w transporcie międzynarodo-
wym 

 Działalność pomocnicza w transporcie, ich rola, zakres i  funkcje.  

ćwiczenia 

1-2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego (bilans, rachunek zy-
sków i strat, rentowność, wskaźniki finansowe, budżet, rachunek kosztów, koszt jed-
nostkowy, planowanie zadań. 

3-4.Rachunkowość przedsiębiorstwa transportowego (fakturowanie usług, opłaty) w 

zakresie transportu osób i rzeczy. Mierniki stosowane w transporcie. 

5-7.Ubezpieczenia w transporcie drogowym i spedycji, międzynarodowe reguły han-

dlowe (incoterms), marketing 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

W03   X    

W04   X    

W05   X    

W06   X    

U01     X  

U02     X X 

K01   X  X X 

K02   X  X X 

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Ocena pozytywna wymaga uzyskania co najmniej 50% 
punktów z kolokwium.  

laboratorium zaliczenie z oceną 
Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, oddanie wy-
konanych zgodnie z wymaganiami sprawozdań z wszystkich 
realizowanych tematów ćwiczeń 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
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Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
19 9    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,3 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,7 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

16 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,6 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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