25. Finanse i rozliczenia międzynarodowe
Kod

Nazwa

przedmiotu

przedmiotu

Finanse i rachunkowość - studia drugiego stopnia

Kierunek
Rodzaj przedmiotu lub modułu
Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Semestr

4

Osoba

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

D.

Moduł

kształcenia

specjalnościowego:

D2.

Rachunkowość i audyt finansowy.

koordynująca

przedmiot
Osoby prowadzące zajęcia
Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

9

30

27

45

36





30

39

Razem 3+4

30

39

SUMA 1+2+3+4

75

75

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

3

3

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
Razem 1+2
3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty, zwłaszcza podstawowe i kierunkowe, z wcześniejszych semestrów.
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
SYMBOL EKK
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

(odniesienie
do kierunkowych
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efektów uczenia
się)
ma wiedzę – zna i rozumie:

Kod efektu
kierunkowego

pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z
zakresu finansów

FR.II_W02

główne tendencje rozwojowe finansów międzynarodowych

FR.II_W03

ma następujące umiejętności – potrafi, umie:
formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe
dla działalności zawodowej w zakresie finansów

FR.II_U03

analizować i oceniać, monitorować i prognozować rozwój sytuacji
(trendów) w dziedzinie finansów

FR.II_U05

stosować zasady, metody i techniki zarządzania finansami

FR.II_U07

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest
gotów do:
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu zawodowego
(bankowca,
doradcy finansowego, księgowego i audytora)

FR.II_K02

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na
rzecz interesu publicznego

FR.II_K03

Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami międzynarodowych rozliczeń kapitałowych
(finansowych) i mechanizmami funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych.
Wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania funkcjonowania międzynarodowych
rynków finansowych. Wypracowanie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia i
analizowania danych dotyczących kategorii zawartych w bilansie płatniczym, przepływów
kapitału, będących następstwem zależności występujących na międzynarodowych rynkach
finansowych. Motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie
umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej oceny krytycznej. Zapoznanie studentów
z problemami i relacjami ekonomicznymi dotyczącymi gospodarki światowej. Wypracowanie
umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania transakcji, operacji na rynkach
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zagranicznych. Wypracowanie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia poprzez
konfrontowanie

teoretycznych

podstaw

z

mechanizmami

zachodzącymi

na

rynku

międzynarodowym. Motywowanie do formułowania własnych ocen i poglądów, kształtowanie
umiejętności korzystania z literatury przedmiotu oraz jej oceny krytycznej.
Treści kształcenia
Wykłady:
–

Kursy walutowe – klasyfikacja i charakterystyka, czynniki wpływające na poziom kursu
walutowego, organizacja międzynarodowego rynku walutowego, kalkulacja kursów.

–

Pieniądz i systemy pieniężne – reguły polityki pieniężnej, systemy walutowe,
wymienialność walut, system rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego –
SDR.

–

Proces integracji walutowej w Europie – tworzenie jednolitego rynku usług finansowych,
unia gospodarcza i walutowa, teorie optymalnych obszarów walutowych.

–

Bilans płatniczy i zadłużenie międzynarodowe – definicja bilansu płatniczego i jego
struktura, charakterystyka poszczególnych pozycji wchodzących w skład bilansu
płatniczego, problematyka zadłużenia zagranicznego i jego uwarunkowania, bilans
płatniczy Polski.

–

Rozliczenia międzynarodowe – podział i charakterystyka.

–

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych
– charakterystyka rynków, wykorzystanie instrumentów pochodnych, wybrane zagadnienia
dotyczące kryzysów finansowych.

Inne formy zajęć:
–

Podstawowe zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym.

–

Infrastruktura międzynarodowych rozliczeń.

–

Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym.

–

Nieuwarunkowane formy zapłaty w handlu zagranicznym.

–

Weksel w handlu zagranicznym.

–

Inkaso dokumentowe.

–

Charakterystyka akredytywy dokumentowej.

–

Wybór formy płatności w handlu zagranicznym.

–

Kredyty jako źródło finansowania handlu zagranicznego.

–

Faktoring i forfaiting w handlu zagranicznym.

156

–

Funkcjonowanie rynku walutowego.

–

Zarządzanie ryzykiem kursowym.

Zalecana literatura
Podstawowa:
–

Bernaś B., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2012.

–

Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2010.

–

Jakubczyc J., Finanse międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

–

Marcinak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

–

Marciniak-Neider D., Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2008.

–

Bernaś B. (red.), Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, Difin, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:
–

Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.

–

Najlepszy E., Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, PWN, Warszawa
2008.

–

Kaczmarek T.T., Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego, Difin,
Warszawa 2006.

–

Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

Metody i formy prowadzenia zajęć

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy

X

Wykład informacyjny

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków

X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

X

Gra dydaktyczna/symulacyjna

X

Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa

X

Metoda projektu

X
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Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video

X

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach

X
X

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring) multimedialny
Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów
Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)
Inne (jakie?) - …………………………....
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się

Tak (X) / nie

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć
Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć

X

Kolokwium pisemne śródsemestralne
Kolokwium ustne śródsemestralne
Test

X

Esej

X

Raport

X

Prezentacja multimedialna
Udział w debacie

X

Projekt lub wytworzenie produktu

X

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Inne (jakie?) - …………………………....
Uwagi prowadzącego
Skala ocen i sposób ustalania ocen
Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5
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dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5
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