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Nazwa przedmiotu Finansowanie przedsiębiorstw w sektorze handlu zagranicznego

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2689

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

HZ;

prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG dr hab. Joanna Bednarz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

14

Ćwiczenia

12

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS2,

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

33

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

42

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

mikroekonomia, makroekonomia

Wymagania wstepne

wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na zajęciach z przedmiotu mikroekonomia
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Premiowana bedzie aktywne uczestnictwo w zajęciach (zadawanie pytań, prowadzenie polemiki,
uzupełnianie wypowiedzi wykładowcy swoimi spostrzeżeniami praktycznymi i w oparciu o własne
doświadczenia).
Ocena punktowa:
51% - 60% dst
61% - 70% dst +
71% - 80% db
81% - 90% db+
91% - 100% bd
Cele przedmiotu

w zakresie wiedzy: MSG1_W05, MSG1_W06, MSG1_W11, MSG1_W16
w zakresie umiejętności: MSG1_U01, MSG1_U02, MSG1_U05, MSG1_U12
w zakresie kompetencji społecznych: MSG1_K02, MSG1_K03, MSG1_K05, MSG1_K06
Efekty kształcenia się
Wiedza

MSG2_W05 student zna zasady funkcjonowania runku finansowego w aspekcie krajowym i
międzynarodowym
MSG2_W06 dysponuje poszeroną wiedzą z zakresu finansowania przedsiębiorstw handlu
zagranicznego
MSG2_W11 ma wiedzę na temat zmian zachodzących w zakresie finansowania przedsiębiorstw handlu
zagranicznego
MSG2_W16 dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu uwarunkowań prawnych i finansowych
związanych z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

MSG2_W05

X

X

X

MSG2_W06

X

X

X

MSG2_W11

X

X

X
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MSG2_W16
Umiejętności

X

X

X

MSG2_U01

umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska finansowe

MSG2_U02

umie wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną w zakresie finansowania podmiotów
gospodarczych

MSG2_U05

sprawnie posługuje się regułami i standardami dotyczącymi finansowania firm w celu
rozwiązania konkretnych problemów

MSG2_U12

posiada umiejętność prezentowania i obrony własnego stanowiska na temat form
finansowania działalności gospodarczej
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

MSG2_U01

X

X

X

MSG2_U02

X

X

X

MSG2_U05

X

X

X

MSG2_U12

X

X

X

Kompetencje

MSG2_K02

potrafi pracować w zespole

MSG2_K03

komunikuje się z otoczeniem, potrafi określić priorytety w zakresie finansowania
działalności gospodarczej

MSG2_K05

potrafi uczesniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań projektowych w
zakresie finansowania firm

MSG2_K06

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

MSG2_K02

X

X

X

MSG2_K03

X

X

X

MSG2_K05

X

X

X

MSG2_K06

X

X

X

Treści programowe
1.Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej (istota finansowania, pojęcie kapitału, jego
formy i źródła pozyskiwania, podstawowe teorie dotyczące finansowania)
2. Strategia finansowania przedsiębiorstw aktywnych na rynkach zagranicznych
3. Formy i warunki uzyskiwania kredytów1. bankowych przez eksporterów i importerów
4. Formy oprocentowania i pozaodsetkowe koszty kredytów bankowych dla firm w sferze handlu zagranicznego

4. Zagraniczne kredyty kupieckie jako źródło finansowania międzynarodowych transakcji handlowych
5.

Finansowanie przedsiębiorstw w ramach korporacji międzynarodowych

6. Kredyty dla przedsiębiorstw od międzynarodowych organizacji finansowych i pozyskiwanie kredytów na
rynku eurowalutowym.
8. Kredytowanie eksportu z udziałem państwa
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9. Kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstw handlu zagranicznego

10.Windykacja należności zagranicznych
12. Ryzyko kursowe i sposoby zabezpieczania się przed nim w procesie finansowania przedsiębiorstw handlu
zagranicznego
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
1. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalnosci gospodarczej, Wyd. UG, Gdansk 2008
2. J. Bednarz, E. Gostomski, Pozyskiwanie kapitału na działalnosc gospodarcza na rynkach zagranicznych, Wyd. UG, Gdansk
2008
3. Finanse przedsiębiorstw, red. J. Grzywacz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013
4. J. Wyrobek, Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2003
Kontakt

egostomski@wp.pl, j.bednarz@ug.edu.pl,
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