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Nazwa przedmiotu Faktoring w praktyce gospodarczej

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.2344

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

FMiB;

dr hab. Iwona Sobol
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2,

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

30

Semestr:

2,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

20

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

50

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach, współpraca, Ćwiczenia z
wykorzystaniem metod aktywizujących,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne
Wymagania wstepne

Wiedza z zakresu finansów i rozliczeń międzynarodowych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Zdanie testu zaliczeniowego. Ocena końcowa wyznaczana zgodnie z regulaminem studiów. Na teście
obowiązuje wiedza z wykładów oraz literatury wskazanej przez wykładowcę. Osoby, które przygotują
prezentację otrzymają pół oceny wyżej.
Cele przedmiotu

Zaznajomienie studentów ze szczegółową i pogłębioną tematyką dotyczącą wykorzystywania faktoringu jako narzędzia
finansowania obrotów zarówno krajowych, jak międzynarodowych.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W04 Student ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych dotyczącą funkcjonowania faktoringu w Polsce i na świecie.
MSG2_W15 Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych
w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Wiedza ta dotyczy ryzyk, na które narażone
są przedsiębiorstwa dokonujące obrotów handlowych oraz metod (głównie faktoringu),
pozwalających redukowanie tych ryzyk.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG2_W04

X

MSG2_W15

X

Umiejętności

X

MSG2_U02

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą finansowania obrotów
handlowych za pomocą faktoringu w praktyce.

MSG2_U05

Student sprawnie posługuje się regułami dotyczącymi działalności gospodarczej, w celu
rozwiązania problemów, wynikających z okreslonego sposobu rozliczania się z partnerami
handlowymi, w tym zagranicznymi.

MSG2_U07

Student potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między
przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi świadczącymi faktoring i posiada
umiejętność ich rozumienia w oparciu o ocenę teoretyczną tych zjawisk.

MSG2_U11

Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z działalnością
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międzynarodową przedsiębiorstw (w tym ryzyko nieotrzymania płatności przez
eksportera, ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko walutowe), określić prawidłowo
ich konsekwencje oraz rolę faktoringu w zabezpieczaniu tych ryzyk.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG2_U02

X

MSG2_U05

X

X

MSG2_U07

X

X

MSG2_U11

X

Kompetencje

MSG2_K01

X

X

X

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie narzędzi
finansowania obrotów handlowych (głównie faktoringu), ponadto zdaje sobie sprawę ze
zmieniającego się otoczenia, dlatego też rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; oraz potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG2_K01

X
Treści programowe

1. Sposoby rozliczeń w handlu
- korzyści i wady różnych form płatności
- ryzyko związane z platnością w rachunku otwartym
- sposoby rozwiązywania problemów związanych z płatnością w rachunku otwartym
2. Charakterystyka faktoringu
- geneza faktoringu
- pojęcie faktoringu
- funkcje faktoringu
- rodzaje faktoringu - klasyfikacja oparta o rózne kryteria
- faktoring w obrotach międzynarodowych
- podmioty faktoringu
3. Porównanie faktoringu z wybranymi innymi usługami finansowymi
- faktoring a kredyt bankowy
- faktoring a ubezpieczenie kredytu
- faktoring a windykacja
4. Analiza korzyści i kosztów faktoringu
5. Międzynarodowa współpraca firm faktoringowych
- geneza i działalność organizacji FCI
- znaczenie FCI
- znaczenie międzynarodowych konwencji UNIDROIT i UNCITRAL
6. Rynek faktoringowy w wybranych krajach świata
- światowe obroty faktoringowe
- rynek faktoringowy w wybranych państwach świata
7. Rynek usług faktoringowych w Polsce
- geneza i rozwój
- wielkość i struktura rynku (faktoring krajowy a faktoring międzynarodowy, faktoring właściwy a faktoring niewłaściwy)
- działalność Polskiego Związku Faktorów
- perspektywy rozwoju
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa
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Sobol I., Międzynarodowe finansowanie krótkookresowe, w: Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy, red. M Markiewicz,
U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015.
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Literatura uzupełniająca
Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a
struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013.
Sobol I., Charakterystyka instytucji świadczących usługi faktoringowe w Polsce, "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle" 2013, nr 4 (
www.tworzywasztuczne.biz&lrm;).
Sobol I., Rynek usług faktoringowych w Polsce i Unii Europejskiej, w: Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność: współczesne
dylematy, red. A. Grynia, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2020.
Materiały i statystyki organizacji faktoringowych, takich jak FCI, Polski Związek Faktorów.
Kontakt

iwona.sobol@ug.edu.pl,
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