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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Treścią modułu jest ocena efektywności projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy
probabilistycznej. Moduł obejmuje neoklasyczną teorię oceny efektywności ekonomicznej inwestycji,
problematykę wyrażania ryzyka w ujęciu deterministycznym i stochastycznym oraz zastosowanie
symulacji Monte Carlo w procesie oceny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna
i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

zna podstawy, zasady stosowania i
kryteria podejmowania decyzji
klasycznej metody oceny efektywności
projektów inwestycyjnych.

ZIP1A_W10,
ZIP1A_W07

Kolokwium

M_W002

zna metody stochastyczne analizy
ryzyka w klasycznym modelu oceny
inwestycji; zna i rozumie podstawowe
modele stochastycznej zmienności
parametrów ekonomicznofinansowych.

ZIP1A_W05,
ZIP1A_W07

Kolokwium

Umiejętności: potrafi
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M_U001

umie skonstruować arkusz strumieni
przepływów pieniężnych w ujęciu FCFF
oraz FCFE w wartościach stałych i
nominalnych; potrafi obliczyć średni
ważony koszt kapitału w wartościach
nominalnych i realnych.

ZIP1A_U01

Kolokwium

M_U002

potrafi obliczyć mierniki efektywności
finansowej projektu; umie
dobrać/zbudować rozkłady
prawdopodobieństwa zmiennych
wejściowych, wykonać analizę Monte
Carlo i ocenić skalę ryzyka projektu.

ZIP1A_U01

Kolokwium

M_U003

potrafi przeprowadzić analizę ryzyka z
zastosowaniem symulacji
stochastycznej w klasycznym modelu
oceny inwestycji i zinterpretować
rezultaty.

ZIP1A_U03,
ZIP1A_U01

Kolokwium

ZIP1A_K01

Udział w dyskusji

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

potrafi ocenić skalę odpowiedzialności
społecznej menadżerów
podejmujących decyzje inwestycyjne w
warunkach ryzyka.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

16

8

0

0

8

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

-

Zajęcia
warsztatowe

-

Zajęcia terenowe

-

Zajęcia
praktyczne

-

Zajęcia
seminaryjne

Ćwiczenia
projektowe

-

Konwersatorium

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Wykład

Kod MEU

-

-

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

zna podstawy, zasady
stosowania i kryteria
podejmowania decyzji klasycznej
metody oceny efektywności
projektów inwestycyjnych.

+

-

-

-
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M_W002

zna metody stochastyczne
analizy ryzyka w klasycznym
modelu oceny inwestycji; zna i
rozumie podstawowe modele
stochastycznej zmienności
parametrów ekonomicznofinansowych.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umiejętności: potrafi
M_U001

umie skonstruować arkusz
strumieni przepływów
pieniężnych w ujęciu FCFF oraz
FCFE w wartościach stałych i
nominalnych; potrafi obliczyć
średni ważony koszt kapitału w
wartościach nominalnych i
realnych.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

potrafi obliczyć mierniki
efektywności finansowej
projektu; umie dobrać/zbudować
rozkłady prawdopodobieństwa
zmiennych wejściowych,
wykonać analizę Monte Carlo i
ocenić skalę ryzyka projektu.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

potrafi przeprowadzić analizę
ryzyka z zastosowaniem
symulacji stochastycznej w
klasycznym modelu oceny
inwestycji i zinterpretować
rezultaty.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

potrafi ocenić skalę
odpowiedzialności społecznej
menadżerów podejmujących
decyzje inwestycyjne w
warunkach ryzyka.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

16 godz

Przygotowanie do zajęć

25 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

10 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

25 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

78 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje
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Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Stochastyka w ocenie ryzyka projektów

Klasyczne podejścia i metody wyceny projektów inwestycyjnych. Analiza
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (założenia i metodyka; mierniki oceny
efektywności ekonomicznej; warianty analizy zdyskontowanych przepływów
pieniężnych; zagadnienie inflacji). Zastosowanie stochastyki w procesie kalkulacji
stopy dyskontowej w modelu CAPM. Ocena ryzyka w analizie zdyskontowanych
przepływów pieniężnych z wykorzystaniem symulacji probabilistycznej Monte Carlo.
Stochastyka w modelowaniu cen i innych instrumentów finansowych.
Ćwiczenia projektowe
Stochastyka w ocenie ryzyka projektów

Pieniądz nominalny vs realny – kapitalizacja i dyskontowanie. Arkusz przepływów
pieniężnych. Amortyzacja. Kalkulacja RADR i WACC. Obliczanie mierników
wykonalności inwestycji. Interpretacja rezultatów oceny efektywności ekonomicznej
projektów. Analiza wrażliwości NPV na zmiany kluczowych parametrów
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analiza scenariuszowa. Symulacja Monte Carlo
(dobór rozkładów prawdopodobieństwa, określanie korelacji pomiędzy zmiennymi
wejściowymi, przeprowadzenie symulacji i analiza rozkładów wynikowych).

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia projektowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy.
Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym
problemem.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów i zaliczenie projektu.
UWAGA: ocena zal. z danego kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (dla każdego kolokwium 3
szanse); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium
powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z
3 podejść jest mniejsza od 2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0.
Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów
oznacza uzyskanie 5,0.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
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studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:
1) W przypadku, gdy student nie ma oceny z aktywności na zajęciach:
jako średnia ważona: 0,35 x ocena zal. z 1. kolokwium + 0,35 x ocena zal. z 2. kolokwium + 0,3 x
ocena z projektu;
2) W przypadku, gdy student ma oceny z aktywności na zajęciach:
średnia ważona: 0,35 x ocena zal. z 1. kolokwium + 0,35 x ocena zal. z 2. kolokwium + 0,3 x ocena z
projektu, plus 0,1 za każdą ocenę bardzo dobrą z aktywności (lub 0,033 za każdy plus).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do
prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
Dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach. Każdy student ma trzy
możliwości napisania każdego kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować –
w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Daty te są
jednocześnie terminami oddania projektu. Wcześniej należy mieć zaliczone oba kolokwia.
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Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek.
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