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Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny UG
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

brak

Wymagania wstepne

brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie
51% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe
Cele przedmiotu

w zakresie wiedzy:, SPHZ_W09, SPHZ_W12;
w zakresie umiejętności: SPHZ_U01.

Efekty kształcenia się
Wiedza

SP.HZ_W09 Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, w tym wiedzę z zakresu koncepcji i narzędzi marketingowych
wykorzystywanych w tym zarządzaniu
SP.HZ_W12 Sluchacz posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zasad rachunkowości, analizy finansowej
oraz rozliczeń międzynarodowych
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

SP.HZ_W09

X

SP.HZ_W12

X

Umiejętności

SP.HZ_U01

X

X

Słuchacz umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do
funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty
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SP.HZ_U01

X
Treści programowe

1. Teoretyczne podstawy finansowania działalności gospodarczej

istota finansowania przedsiębiorstw
pojęcie kapitału, jego formy i źródła pozyskiwania
wykorzystanie wartości pieniądza w czasie, teorii równowagi rynku kapitałowego i teorii ryzyka w podejmowaniu decyzji
finansowych w przedsiębiorstwie
2. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako główny cel finansowy firmy

pojęcie i cele wyceny przedsiębiorstwa
metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
czynniki kreujące wartość rynkową przedsiębiorstwa
instrumenty zarządzania przes wartość
3. Kapitały własne w finansowaniu przedsiębiorstwa

funkcje kapitału własnego
wewnętrzne i zewnętrzne źródła jego pozyskiwania
specyficzne formy kapitału własnego: venture capital, kapitał od aniołów biznesu
4. Kapitał obcy i kapitał hybrydowy jako formy finansowania działalności gospodarczej

pozabankowe formy kapitału obcego
kapitał hybrydowy
kredyty zagraniczne
5. Finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec partnerów handlowych

zarządzanie zobowiązaniami
koszty kredytów handlowych
windykacja należności przez przedsiębiorstwa
6. Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa

pojęcie ryzyka operacyjnego i dźwigni operacyjnej
pojęcie ryzyka finansowego i dźwigni finansowej
konsekwencje wysokiej dźwigni dla przedsiębiorstwa
7. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

teorie dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
złote reguły finansowania
praktyczne aspekty finansowania przedsiębiorstw

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
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Kontakt

egostomski@wp.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Eugeniusz Gostomski

3/3

