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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studentów z procesem integracji przedsiębiorstw w sektorze finansowym
Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z efektami procesów integracyjnych z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy
Wypracowanie umiejętności interpretowania zasobów korporacji finansowych
Wypracowanie umiejętności określania wpływów korporacji finansowych na gospodarkę
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

10

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

8

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

inne …

konsultacje
inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

T

wykłady

Korporacje transnarodowe – podstawowe pojęcia i klasyfikacje (Korporacja, kapitał międzynarodowy, integracja i metody,proces integracji
przedsiębiorstw, jego etapy. Kryteria i klasyfikacja korporacji transnarodowych. Korporacje finansowe (Charakterystyka korporacji finansowych. Struktura
rodzajowa korporacji finansowych, miejsce na rynku. Struktury organizacyjne i terenowe korporacji finansowych (Podstawy prawne i organizacyjne
funkcjonowania korporacji finansowych w świetle prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego. Rozwój korporacji finansowej w drodze konsolidacji
(Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Kryteria klasyfikacji. Rodzaje fuzji. Rodzaje przejęć. Analiza funkcji korporacji finansowych (Przemieszczanie zasobów i
zdolności wytwórczych jako tzw. „pakietów inwestycyjnych”, pobudzanie wzrostu i efektywności gospodarczej, stymulowanie restrukturyzacji,
aktywizowanie lokalnych zasobów i konkurencji na rynku, transmitowanie nowych metod i wzorców, wyrównywanie warunków działania, integrowanie
działalności przedsiębiorstw i gospodarek. Ceny transferowe jako instrument walki konkurencyjnej (Ocena siły przetargowej korporacji transnarodowych
na rynku finansowym. Zasady uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta a walka konkurencyjna z udziałem korporacji transnarodowych. Ceny
transferowe jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej.
Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Strategie korporacji finansowych (Strategie narodowe, strategie międzynarodowe, strategie transnarodowe, strategie globalne. Charakterystyka,
przykłady. Wpływ korporacji finansowych na gospodarkę krajową (Wpływ na zatrudnienie, wpływ na kierunki transferów strumieni pieniądza, wpływ na
rynek kapitałowy i pieniężny, wpływy polityczne i społeczne. Polska jako miejsce lokalizacji działalności (Motywy rynkowe, motywy zasobowe, motywy
efektywnościowe, motywy strategiczne. Czynniki lokalizacji w Polsce. Przegląd korporacji finansowych transnarodowych i ich zagranicznych spółek córek.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

brak
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Student potrafi zdefiniować proces integracji przedsiębiorstw w
sektorze finansowym

05 -

02 -Student potrafi określić efekty procesów integracyjnych z
uwzględnieniem różnych grup interesariuszy

06 -

03 - student zdobywa kompetencje w zakresie interpretowania
zasobów instytucji finansowych

07 -

04 - student zdobywa kompetencje w zakresie wpływu korporacji
finansowych na gospodarke krajową jak i światową

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

01,02,03,04

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

i Rachunkowosć, 1 stopień

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

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

02,03,04

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…
okresowe prace pisemne

01,02,03,04

imienne karty oceny studenta

inne..
inne..
Waga w %

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
25%

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
końcową21):
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

01,02,03,04

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

01,02,03,04

inne..
x

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

Element oceny

02,03

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..

Waga w %
10%
10%
20%
10%

sala dydaktyczna

Miejsce realizacji zajęć22):
23)
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