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Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Elżbieta Kacperska

MSG302

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

3

ECTS 2)

Jednostka realizująca7):

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych,
a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

II

stacjonarne / niestacjonarne

Status przedmiotu9):
a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze specyfiką rozliczeń międzynarodowych, podstawami prawnymi i zwyczajami
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapoznanie z ważniejszymi formami rozliczeń międzynarodowych (np. weksle, inkaso, akredytywy) od strony eksportera i importera.

a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

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

niestacjonarne)

20

12

10

6

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

konsultacje

T

grupowe projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Istota rozliczeń międzynarodowych. Formy rozliczeń międzynarodowych. Warunki płatności. Uregulowania rozliczeń międzynarodowych. Konwencje
międzynarodowe. Regulacje regionalne. Formuły Handlowe – INCOTERMS. Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych. Elektroniczne formy
rozliczeń międzynarodowych. Istota i komunikaty SWIFT-owe. Zastosowanie TARGET w rozliczeniach międzynarodowych. Polecenie wypłaty istota
operacji i jego rodzaje. Przekaz importowy. Polecenie wypłaty eksportowe. Zastosowanie czeku w rozliczeniach międzynarodowych Rola weksla w
rozliczeniach międzynarodowych. Inkaso dokumentowe w rozliczeniach międzynarodowych Zastosowanie akredytywy w rozliczeniach
międzynarodowych. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w rozliczeniach międzynarodowych. Faktoring i forfaiting –istota i rodzaje. Leasing i
franchising jako formy finansowania transakcji zagranicznych. Transakcje wiązane w rozliczeniach międzynarodowych. Rozliczenia kart płatniczych w
skali międzynarodowej.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Zastosowanie czeku bankierskiego w rozliczeniach międzynarodowych. Trata i weksel własny w transakcjach międzynarodowych. Inkaso w praktyce
przedsiębiorstw. Wykorzystanie akredytyw w praktyce. Koszty i korzyści z tytułu akredytywy. Koszty i korzyści z tytułu umowy factoringowej i
forfaitingowej. Wykorzystanie transakcji wiązanych we współczesnej gospodarce światowej.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze
Podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
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01 - student powinien definiować podstawiowe pojęcia z zakresu
rozliczeń międzynarodowych

05 -student powinien posiadać zdolność dokonywania wyboru poszczególnych
sposobów płatniści ze względu na ich ryzyko

02 -student powiniem rozpoznawać rodzaje płatności i znać ich
podstawy prawne

06 -

03 - student powinien wykorzystywać wiedzę z zakresu rozliczeń
międzynarodowych do właściwego wyboru sposobów płatności w
handlu zagranicznym

07 -

04 -student powinien opracowywać, oceniać i weryfikować różne
sposoby płatności w handlu zagranicznym

08 -

18)

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

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

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

01,02,03,04,

05

01,02,03,04,

05

test komputerowy
inne..

inne…

inne..

złożone projekty

01,02,03,04,

05

01,02,03,04,

05

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Waga w %

Element oceny

25%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

egzamin pisemny

15%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

10%
50%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

01,02,03,04,
05

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin ustny

okresowe prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

05

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01,02,03,04,

w sali dydaktycznej
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