
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część  3.5 - Metody oceny projektów inwestycyjnych – ćwiczenia - ZwB 

 

Cel zajęć:  
 
 Celem przedmiotu jest praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metod oceny rzeczowych 
projektów inwestycyjnych oraz nabycie przez studentów umiejętności przygotowania danych 
liczbowych oraz zastosowania wybranych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. 
W ramach tego celu omówione zostaną: metoda dyskonta w rachunku efektywności inwestycji, 
sposoby ustania podstawowych składników i parametrów rachunku ekonomicznej efektywności 
inwestycji, wybrane statyczne i dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody 
pozwalające na uwzględnienie w tej ocenie ryzyka i niepewności. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie dyskontowym metodom oceny projektów inwestycyjnych, 
stanowiących podstawowe narzędzie w przygotowaniu płaszczyzny do podjęcia decyzji o przyjęciu 
lub odrzuceniu ocenianych projektów inwestycyjnych według kryterium finansowego. 
Metody wykorzystane w procesie uczenia uwzględniają studia wybranej literatury przedmiotu, 
ćwiczenia tablicowe z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość oraz synchroniczne  
i niesynchroniczne wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w przygotowaniu i ocenie projektów 
inwestycyjnych. Oprócz zbiorczych przykładów liczbowych rozwiązywane będą przykłady liczbowe 
dotyczące poszczególnych tematów zajęć. 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Dyskonto w rachunku efektywności inwestycji.  
2. Składniki rachunku efektywności inwestycji.  
3. Parametry wykorzystywane w metodach oceny projektów inwestycyjnych. 
4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych. 
5. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych.  
6. Zbiorczy przykład liczbowy: przygotowanie danych liczbowych oraz zastosowanie 

dyskontowych metod oceny projektów inwestycyjnych.  
7. Analiza progu rentowności i marginesu bezpieczeństwa.  
8. Analiza wrażliwości. 
9. Zbiorczy przykład liczbowy: metody uwzględniające ryzyko i niepewność w ocenie projektów 

inwestycyjnych. 
 
Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych– około 15 osób/gr.  
  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” dla 
studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na 
kierunku Zarządzanie,  

 
w formie:  



 
 

 
 

ćwiczeń - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2 grupach, po 10 godzin w każdej grupie 
 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Dyskonto w rachunku efektywności inwestycji.  1 

2. Składniki rachunku efektywności inwestycji.  1 

3. 
Parametry wykorzystywane w metodach oceny projektów 
inwestycyjnych.  

1 

4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych. 1 

5. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych.  1 

6. 
Zbiorczy przykład liczbowy: przygotowanie danych liczbowych 
oraz zastosowanie dyskontowych metod oceny projektów 
inwestycyjnych. 

2 

7. Analiza progu rentowności i marginesu bezpieczeństwa.  1 

8. Analiza wrażliwości. 1 

9. 
Zbiorczy przykład liczbowy: metody uwzględniające ryzyko  
i niepewność w ocenie projektów inwestycyjnych. 

1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 

 
 


