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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Status przedmiotu9):
a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:
zapoznanie studentów z procesem inwestowana w przedsiębiorstwie
Założenia i cele przedmiotu12):

zapoznanie studentów z uczestnikami procesu inwestowania i metodami jego finansowania
Wypracowanie umiejętności prowadzenia rachunku efektywności inwestycji
Wypracowanie umiejętności montażu finansowego (montażu źródeł finansowania) w realizacji projektów inwestycyjnych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

15

10

15

8

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

gry symulacyjne
T

wykłady

Inwestycje przedsiębiorstw – podstawowe pojęcia i klasyfikacje (Inwestycje, inwestor, inwestowanie, proces inwestycyjny, jego etapy. Kryteria
klasyfikacji inwestycji. Inwestycje rzeczowe i finansowe. Inwestycje odtworzeniowe i inwestycje rozwojowe. Inwestycje rzeczowe (Struktura rodzajowa
inwestycji rzeczowych, projekt inwestycyjny, cykl życia projektu, uczestnicy projektu, jego beneficjenci. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw (Proces
decyzyjny.. Pole wyboru decyzyjnego. Klasyfikacja decyzji inwestycyjnych. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne. Rozwój przedsiębiorstwa w
drodze konsolidacji (Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kryteria klasyfikacji. Rodzaje fuzji. Rodzaje przejęć. Rachunek efektywności inwestycji (Ocena
opłacalności inwestycji. Stopa procentowa i sposoby dyskontowania strumieni pieniężnych. Procent prosty i wartość odsetek prostych. Wartość przyszła
przy kapitalizacji złożonej. Kapitalizacja ciągła. Efektywna stopa procentowa. Strumienie pieniężne. Bieżąca wartość pieniądza – dyskonto. Wartość
bieżąca strumieni pieniężnych. Metody oceny opłacalności inwestycji (Ogólna charakterystyka stosowanych metod. Statystyczne metody oceny
opłacalności)
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Proces inwestowania i jego fazy.Rachunek efektywności inwestycji. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych. Metody zintegrowane i metody
wielokryterialne w ocenie opłacalności inwestycji. Metody oceny opłacalności fuzji i przejęć. Finansowanie inwestycji (Źródła finansowania inwestycji
rzeczowych. Pozyskiwanie kapitału na inwestycje przez przedsiębiorstwo. Nowoczesne formy finansowania inwestycji rzeczowych. Metody finansowania
fuzji i przejęć. Rola kredytu i leasingu w finansowaniu inwestycji Amortyzacja kredytu. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu. Leasing a
inne źródła finansowania analiza porównawcza. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Inwestowanie za granicą. Motywy podejmowania inwestycji
zagranicznych. Inwestor zagraniczny w kraju goszczącym – bariery działalności. Finansowanie inwestycji zagranicznych. Ocena opłacalności inwestycji
zagranicznych. Inwestycje kapitałowe na rynku finansowym Przedsiębiorstwo na giełdzie papierów wartościowych. Wycena akcji. Emisja listów dłużnych
jako metoda pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. Inwestycje portfelowe.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

brak

EOP408 WNE_ekonomia_2_12.03.2012, 2013-05-31

LW

Ekonomia, studia 2 stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych

01 - Student proponuje rozwiązania rozpoznanych problemów realizacji
i finansowania inwestycji; adaptuje wzorce; współpracuje w zadaniach 05 zespołowych; wyraża samodzielne oceny
02 -Student zna techniki pozyskiwania informacji do rachunku
efektywności inwestycji; objaśnia zależności przyczynowo-skutkowe
06 procesu inwestowania i relacji inwestorskich; korzystając ze studium
18)
przypadku rozwiązuje własne potencjalne problemy zawodowe
Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - student identyfikuje źródła finansowania i umiejętnie je zestawia;
stosuje analizę porównawczą dokonując wyborów inwestycyjnych i
07 wariantowania; symuluje proces decyzyjny, przyjmując przy tym różne
role zawodowe
04 - student zna krajowe instytucje i organizacje związane z
inwestowaniem i objaśnia ich zadania; identyfikuje potrzeby i
08 uczestników inwestowania oraz dobiera instrumenty, objaśnia
zależności pomiędzy elementami procesu inwestycyjnego
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

01,02,03,04

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
01,02,03,

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..
x

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny

Waga w %

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

25%

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

25%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

02,03
01,02,03,04
01,02,03,04
01,02,03,04

x

Waga w %
10%
10%
15%
15%

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red nauk. J. Różański, DIFIN, Warszawa 2006
Dziworska K. 1993, Inwestycje przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
b) uzupełniająca
3.Frąckowiak W. 1998: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE Warszawa
4.Jajuga K., Jajuga T. 2000, Inwestycje, PWN, Warszawa

7.
8.
UWAGI24):

Student, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z oceny wynikajacej z obserwacji w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z pozostałych elementów nie
otrzyma zaliczenia
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