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Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem kursowym

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

Kod ECTS

14.3.E.OZ.480

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

dr hab. Iwona Sobol
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

6

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

SP.HZ,

Semestr:

1,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak wymagań formalnych

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z zakresu zawierania transakcji w handlu zagranicznym
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie
51% poprawnych odpowiedzi z pytań tekstowych
Cele przedmiotu

w zakresie wiedzy: SPHZ_W04.
w zakresie umiejętności: SPHZ_U01, SPHZ_U07, SPHZ_U12

Efekty uczenia się
Wiedza

SP.HZ_W04 Słuchacz ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu studiowanego przedmiotu.
Ma wiedzę na temat decycji, które są podejmowane w przedsiębiorstwach.
zaangażowanych w wymianę miedzynarodową w zarkresie zarządzania ryzykiem
kursowym. wnętrzne, jak i zewnętrzne metody zabezpieczania ryzyka kursowego przez
przedsiębiorstwo
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

SP.HZ_W04
Umiejętności

X

X

SP.HZ_U01

Słuchacz umie wykorzystać podstawową wiedzę za zakresu zarządzania ryzykiem
kursowym w praktyce.

SP.HZ_U07

Słuchacz potrafi zidentyfikować ryzyko kursowe, na które narażone jest przedsiębiorstwo
orez określic jego konsekwencje. sowym w przedsiębiorstwie , a także oceniać
przydatność w danej sytuacji poszczególnych form zabezpieczeń ryzyka kursowego

SP.HZ_U12

Słuchacz potrafi analizować poszczególne metody zarządzania ryzykiem kursowym, a
także oceniać ich przydatność w danej sytuacji.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty
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SP.HZ_U01

X

SP.HZ_U07

X

SP.HZ_U12

X

X

Treści programowe
1. Ryzyko kursowe na tle innych rodzajów ryzyka, na które narażone są przedsiębiorstwa
2. Pojęcie pozycji walutowej (pozycja zamknięta a pozycja otwarta)
3. Zabezpieczanie ryzyka za pomocą narzędzi wewnętrznych (hedging naturalny)
4. Podstawy rynku walutowego
- waluta bazowa a kwotowana
- kwotowania bezpośrednie a pośrednie
- kurs bid a kurs offer
- pojęcie i zastosowanie transakcji natychmiastowych
5. Zabezpieczanie ryzyka kursowego za pomocą instrumentów pochodnych
- pojęcie i zastosowanie transakcji forward
- pojęcie i zastosowanie swapów walutowych
- pojęcie i zastosowanie transakcji futures
- pojęcie i zastosowanie opcji walutowych

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa
Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca

1. Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz,, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2006.
2. J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie, WIG-Press, Parkiet, Warszawa 1999.
3. Instrumenty pochodne: wprowadzenie, Reuters, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
4. Rynek walutowy i pieniężny - wprowadzenie, Reuters, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
5. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008.
6. F. Taylor, Rynki i opcje walutowe: rozwój, struktura, transakcje, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2000.
7. J. Zając, Polski rynek walutowy w praktyce, K. E. LIBER, Warszawa 2005.

Kontakt

iwona.sobol@ug.edu.pl,
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