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Jednostka realizująca7):
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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

2

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych w teorii i praktyce
Założenia i cele przedmiotu12):

- wykształcenie w studentach zdolności interpretowania i wykorzystywania w praktyce informacji z zakresu finansów międzynarodowych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

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

niestacjonarne)

15

9

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

studium przypadku

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Przedmiot finansów międzynarodowych. Waluta i jej rodzaje. Rynki i transakcje walutowe. Systemy kursu walutowego. Współzależność kursów walut, stóp
procentowych i inflacji – relacje parytetowe. Ryzyko kursowe i zabezpieczanie przed ryzykiem kursowym. Powiązanie gospodarki krajowej z resztą świata poprzez
stopy procentowe i kursy walutowe – model Mundella-Fleminga. Bilans płatniczy kraju. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego kraju. Międzynarodowe
przepływy pieniężne i kapitałowe (inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe). Kredyty zagraniczne. Finansowanie bieżących operacji zagranicznych.
Sposoby dokonywania zapłat zagranicznych. Międzynarodowe instytucje i międzynarodowe organizacje finansowe. Największe międzynarodowe centra
finansowe. Światowe rynki terminowe. Systemy wspierania eksportu.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Operacje kursowe. Oszacowania aprecjacji i deprecjacji walut. Techniki notowań kursów wymiany walut. Kursy kasowe (spot) – notowania bezpośrednie i
pośrednie, notowania amerykańskie i notowania europejskie, kursy krzyżowe. Kursy terminowe (technika notowań cen futures i opcji giełdowych). Zmiany kursów
– relacje parytetowe. Arbitraż walutowy i arbitraż odsetkowy. Realny kurs walutowy. Wpływ kursu walutowego na eksport i import. Wpływ kursu walutowego i stóp
procentowych na inwestycje portfelowe. Analiza bilansu płatniczego kraju. Analiza geograficzna przepływu kapitału. Główne centra finansowe. Metody i techniki
finansowania operacji handlu zagranicznego (kredytowanie, ściąganie należności przeterminowanych, źródła rządowe finansowania eksportu, gwarancje
kredytowe, handel wiązany). Osłona przed ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach i bankach. Transakcje terminowe futures, kontrakty walutowe futures i opcje
walutowe. Raje podatkowe i sposoby ich wykorzystywania przez firmy zagraniczne.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - Zidentyfikować i scharakteryzować zagadnienia finansów
międzynarodowych

05 -

02 - Wykorzystywać teorię finansów międzynarodowych do analizy
zmian kursów walut

06 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - Stosować teorię finansów międzynarodowych do analizy i
interpretacji zjawisk występujących w gospodarce

04 - świadomość wpływu kursów walutowych na różne obszary życia
gospodarczego
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

08 -

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
1

inne..

inne…

inne..
1, 2,3

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Waga w %
40%

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
50%

Waga w %

10%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

4

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

4

test komputerowy

egzamin ustny

okresowe prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

07 -

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

2,3

i Rachunkowość, 2 stopień

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
2. Bernaś B. (red), Finanse międzynarodowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
b) uzupełniająca
3. Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami. cz 1, PWE, Warszawa 2001.
4. Kowalik P., Pietrzak A.: Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2005.
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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