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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: CORPORATE GOVERNANCE AND INVESTORS RELATIONS (j. obcy)

Wersja: 1

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2015/2016

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: Z Język wykładowy: angielski

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i Rachunkowość (EBF) Wydział: Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
dr JOANNA BŁACH

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:
dr JOANNA BŁACH

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Finansów

Kurator kierunku / dyscypliny: prof. UE dr hab. Krystian Pera, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład 15 -
ćwiczenia - -
laboratoria - -
lektoraty - -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 15 0
egzamin (godz.) - -

Czas trwania w semestrach: 1 Min. semestr rozpoczęcia: Maks. semestr rozpoczęcia:

Status przedmiotu: Przedmiot do wyboru

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: FINANSE wykład: ćwiczenia:
Zalecane: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

RYNKI FINANSOWE

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem i zakresem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo na rynku
finansowym w kontekście działalności inwestycyjnej oraz pozyskiwania źródeł finansowania.
Przedstawienie istoty, funkcji, zadań i narzędzi nadzoru korporacyjnego i relacji inwestorskich w kontekście założeń
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Kształtowanie umiejętności związanych z analizowaniem problemów i rozwiązań stosowanych w różnych krajach i
przedsiębiorstwach w obszarze nadzoru korporacyjnego i relacji inwestorskich.
Kształcenie kompetencji społecznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa.
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Metody nauczania i studiowania:

W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp. Metody nauczania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Wykład aktywny z wykorzystaniem

technik multimedialnych
Prezentacja multimedialna zagadnień
teoretycznych i metodycznych

8 0

2 Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem
studiów przypadków

Dyskusja, burza mózgów, analiza studiów
przypadków

4 0

3 Prezentacja Prezentacje wyników projektów 3 0
Razem AS: 15 AN: 0

W ramach samodzielnej pracy studenta / doktoranta:

Lp. Metody studiowania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Przygotowanie projektu Opracowanie wyników badań i przygotowanie

prezentacji
20 0

2 Rozwiązywanie studiów przypadku Analiza problemów związanych z relacjami
inwestorskimi lub nadzorem korporacyjnym w
wybranych przedsiębiorstwach

20 0

3 Studiowanie przyczynowo-skutkowe z
wykorzystaniem literatury

Przygotowanie do zajęć 20 0

Razem BS: 60 BN: 0

Razem AS+BS = 75 Razem AN+BN = 0
Egzamin (E) = 0 Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E = 75 Łącznie AN+BN+E = 0

Słowa klucze: finanse przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, relacje inwestorskie, rynek finansowy, wartość przedsiębiorstwa

Treść przedmiotu:
1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa - ewolucja modelu i celu przedsiębiorstwa od podejścia tradycyjnego
do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 2. Czynniki determinujące aktywność przedsiębiorstwa na rynku
finansowym - asymetria informacji i problem agencji. Rodzaje działań przedsiębiorstwa i ich znaczenie dla jego wartości. 3.
Nadzór korporacyjny i jego znaczenie - definicje, funkcje, modele, kodeksy dobrych praktyk, porównanie rozwiązań
stosowanych w różnych krajach.4. Relacje inwestorskie i ich rola w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa - definicje, funkcje i
cele, obowiązki informacyjne na rynku publicznym, polityka informacyjna przedsiębiorstwa w różnych momentach rozwoju,
narzędzia i techniki komunikacji inwestorskiej przedsiębiorstwa, analiza rozwiązań stosowanych w praktyce gospodarczej.

Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
FiR2_W02 Posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na

temat zagadnień związanych z zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
problematyki nadzoru korporacyjnego i relacji
inwestorskich i zna słownictwo anglojęzyczne
z tego zakresu

rozwiązywanie case study prezentacje power point

FiR2_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat ryzyka
związanego z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa na rynku finansowym

rozwiązywanie case study prezentacje power point

Wygenerował: Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Zmodyfikowano: 2015-10-31 Strona 2 z 4



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ID: 15745 Karta opisu dla przedmiotu CORPORATE GOVERNANCE AND INVESTORS RELATIONS (j. obcy), S2st, 3.0

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

FiR2_W07 Posiada pogłębioną wiedzę na temat regulacji
prawnych związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa na rynku finansowym w
obszarze nadzoru korporacyjnego i
obowiązków informacyjnych

rozwiązywanie case study prezentacje power point

Umiejętności
FiR2_U01 Umie w języku angielskim interpretować i

wyjaśniać złożone relacje zachodzące
pomiędzy rynkiem finansowym a
przedsiębiorstwami jako podmiotami sfery
realnej

przygotowanie projektu i
prezentacji ustnej

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji
2)Projekty studentów
3)Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U05 Posługując się językiem angielskim potrafi
analizować normy i regulacje prawne
obowiązujące w różnych systemach w
zakresie nadzoru korporacyjnego i relacji
inwestorskich

przygotowanie projektu i
prezentacji ustnej

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji
2)Projekty studentów
3)Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U11 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w
mowie i piśmie w różnych sytuacjach
zawodowych zgodnie z wymogami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

przygotowanie projektu i
prezentacji ustnej

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji 2)
Projekty studentów 3)
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Kompetencje społeczne
FiR2_K02 Potrafi pracować w zespole, rozumie

założenia koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa i
zrównoważonego rozwoju

Udział studentów w
prezentacji zespołowej

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji 2)
Projekty studentów 3)
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_K06 Potrafi samodzielnie doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności językowe, ma świadomość
znaczenia aktywnego doskonalenia
kompetencji i umiejętności językowych w
sytuacjach zawodowych

Udział studentów w
przygotowywaniu projektów

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji 2)
Projekty studentów 3)
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_K07 Jest przedsiębiorczy, gotowy do
podejmowania wyzwań zawodowych
związanych z zarządzaniem finansami
przedsiębiorstwa wymagających znajomości
języka angielskiego

Gromadzenie informacji na
potrzeby przygotowania
projektów i prezentacji

1) Formularz oceny
projektów i prezentacji 2)
Projekty studentów 3)
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Prezentacja Publiczne ustne, zespołowe prezentacje
wyników realizowanych projektów z
wykorzystaniem technik multimedialnych

80,00%

2 Analiza studiów przypadków samodzielna i zespołowa praca na zajęciach 20,00%

Literatura obowiązkowa:

1. Wieczorek-Kosmala M. (red.): Advanced Issues in Corporate Finance. Wyd. University of Economics in Katowice,
Katowice, 2013.

2. Błach J., Wieczorek-Kosmala M.: Fundamentals of Corporate Finance . Wyd. University of Economics in Katowice,
Katowice, 2011.
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3. T. M. Ryan, Ch. A. Jacobs: Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation. Wyd. Wiley, Hoboken, 2005.

Literatura zalecana:

1. Hillier D., Grinblatt M., Titman S.: Financial Markets and Corporate Strategy. Wyd. McGraw Hill, London, 2012.
2. Smart S.B., Megginson W.L., Gitman L.J.: Corporate Finance. Wyd. Thomson-South Western, International Edition,

2004.
3. Rose P.S., Marquis M.H.: Money and Capital Markets, Financial institutions and Instruments in a Global Marketplace.

Wyd. McGraw Hill, International Edition, 2009.
4. Tirole J.: The Theory of Corporate Finance. Wyd. Pricenton University Press, Princeton, 2006.

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:
wykładowej: projektor multimedialny ćwiczeń:

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:
dr JOANNA BŁACH: -

Uwagi prowadzących ćwiczenia:

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:
dr JOANNA BŁACH: -

Inne zalecenia: -
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