1.1.1 Finanse i rozliczenia międzynarodowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

FINANSE I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

Wydział w Ostrowie Wielkopolski
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)

Semestr: IV
ECTS (bezpośredni udział):

Stacjonarne: 2,5

Kod przedmiotu:
RiAF_PS7

Rachunkowość i analiza finansowa
specjalnościowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
o charakterze praktycznym
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Niestacjonarne: 1,5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):
Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5
Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz
finansów przedsiębiorstw. Podstawowa wiedza z zakresu
bankowości oraz funkcjonowania rynków finansowych.
Znajomość głównych zagadnień w obszarze biznesu
międzynarodowego.
Umiejętności:
Umiejętność podstawowej analizy efektywności i kosztów
produktów finansowych. Umiejętność krytycznej analizy i
porównania podstawowych parametrów produktów finansowych. .
Kompetencje społeczne:
Praca w zespole przy rozwiązywaniu zadań grupowych oraz
analizy studiów przypadków. Wyrażanie własnych sądów oraz
argumentowanie podczas prac grupowych. Prezentowanie efektów
pracy zespołu oraz pracy własnej.
Konwersatorium: prezentacja merytoryczna prowadzącego w
formie wykładu oraz część praktyczna w formie analizy studiów
przypadków, rozwiązywania zadań formalnych (kalkulacje
finansowe), pracy w grupach, analiza różnych form rozliczeń w
biznesie międzynarodowym, gry symulacyjne.
Zaliczenie na ocenę w formie: wielokryterialna analiza case study
Kryterium oceniania:
60%-64% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna
65%-70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna plus
71%-80% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra
81%-90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra plus
91%-100% - ocena bardzo dobra
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Dr hab. Marek Wróblewski

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
Ćwiczenia:

Konwersatorium:

St udi a

60

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:
Konwersatorium:

27

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:
Seminarium:

Warsztaty:
Seminarium:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Zajęcia terenowe:
Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

Konsultacje przedmiotowe:
Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

29
96

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności: 96
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

63

29

Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć

62

96

20

30

22

32

20

34

125

125

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Istota rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie działającym na rynkach zagranicznych
Metody kalkulacji ceny w kontraktach międzynarodowych
Rynki finansowe i kurs walutowy a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Nieuwarunkowane formy rozliczeń międzynarodowych w przedsiębiorstwie
Uwarunkowane formy rozliczeń międzynarodowych w przedsiębiorstwie
Finansowanie działalności w biznesie międzynarodowym
Ubezpieczenia w biznesie międzynarodowym
Ryzyka finansowe w biznesie międzynarodowym i metody zabezpieczające
Instrumenty wsparcia finansowego internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W04

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć

S2A_W01
S2A_W02

teoretycznych właściwych dla dyscypliny nauki o zarządzaniu)
K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej
wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji

S2A_W03

K_W14

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

S2A_W07

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U01

posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej
wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z
określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U05

umie identyfikować i formułować wybrane problemy badawcze pozwalające na analizę
niektórych złożonych procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a
także w skalach: międzynarodowej i globalnej

S2A_U02
S2A_U03

K_U14

posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz prawa UE w
zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

S2A_U05

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim
oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie
zarządzania

S2A_K01
S2A_K04

K_K05

rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K06

Kod KRK:
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student definiuje główne typy rozliczeń w biznesie międzynarodowym, zna metody kalkulacji
cen w biznesie międzynarodowym. Student posiada znajomość specyfiki współczesnych
rynków finansowych. Student posiada znajomość nieuwarunkowanych i uwarunkowanych form
rozliczeń. Student zna sposoby finansowanie działalności w biznesie międzynarodowym
Student zna produkty ubezpieczeniowe występujące w biznesie międzynarodowym,
charakteryzuje prawidłowo budowę kontraktu w biznesie międzynarodowym. Zna dokumenty
finansowe wykorzystywane w biznesie międzynarodowym, identyfikuje podstawowe ryzyka
finansowe w biznesie międzynarodowym. Student posiada znajomość aktualnych instrumentów
wsparcia finansowego internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce

Zadanie
praktyczne

Umiejętności:
Student poprawnie interpretuje dokumenty finansowe występujące w obrocie
międzynarodowym. Student potrafi kalkulować prawidłowo ceny w biznesie
międzynarodowym. Student potrafi zaplanować cykl działań w ramach procedur
rozliczeniowych w biznesie międzynarodowym, potrafi ocenić podstawowe atrybuty
instrumentów finansowych w biznesie międzynarodowym. Student weryfikuje rzetelność
finansową zagranicznego partnera biznesowego. Student potrafi dobrać właściwy instrument
wsparcia finansowego do określonego profilu aktywności w biznesie międzynarodowym

zadanie
praktyczne,
zadanie
zespołowe

Kompetencje:
Student kooperuje w zespole rozwiązując wieloaspektowe studia przypadków, pracuje pod
presją czasu. Student formułuje wypowiedzi na tematy związane z rozliczeniami finansowymi
w biznesie międzynarodowym oraz potrafi bronić własnych opinii w tym zakresie. Student
wykazuje postawę aktywną i kreatywną w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych

obserwacja pracy
studenta w
zadaniu
praktycznym

związanych z tematyką zajęć
VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:








Bernaś B., (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006.
Dudziński J., (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2010.
Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.
Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
Stępień B. (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Białecki K. P., Kaczmarek T. T., Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od
przygotowania do realizacji transakcji eksportowej, Difin, Warszawa 2008.
Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.

Inne materiały dydaktyczne: studia przypadków przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

