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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: FINANCIAL INNOVATIONS IN CORPORATE FINANCE (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: BANKOWOŚĆ

RYNKI FINANSOWE

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze znaczeniem innowacji finansowych i ich potencjalnym zastosowaniem w decyzjach
finansowych przedsiębiorstwa.
Przedstawienie szerokiej gamy innowacji finansowych analizowanych z perspektywy emitenta (podmiotu
pozyskującego środki finansowe) oraz z perspektywy inwestora.
Kształtowanie umiejętności związanych z podejmowanie decyzji finansowych dotyczących wykorzystania
innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem przesłanek ich zastosowania i
potencjalnych konsekwencji.
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Kształcenie kompetencji społecznych związanych z analizowaniem wyborów różnych instrumentów i mechanizmów
finansowych z uwzględnieniem wyboru zysk - ryzyko.

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

10 0

2 Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem
studiów przypadków

Dyskusja, burza mózgów, analiza studiów
przypadków

3 0

3 Prezentacja Prezentacje wyników projektów 2 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 innowacji finansowych stosowanych
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, innowacje finansowe, instrumenty finansowe, rynki finansowe

Treść przedmiotu:
1. Innowacje finansowe - definicja i zakres, motywy zastosowania innowacji finansowych, funkcje innowacji finansowych,
popytowa i podażowa teoria innowacji finansowych, obszary zastosowania innowacji finansowych w finansach
przedsiębiorstwa.2. Nowe generacje instrumentów pochodnych - instrumenty pochodne: klasyfikacja, podstawowe rodzaje i ich
zastosowanie, nowe rozwiązania w zakresie instrumentów pochodnych.3. Finanse strukturyzowane: sekurytyzacja aktywów,
finansowanie ryzyka, transfer ryzyka, venture capital.4. Instrumenty strukturyzowane - typy, zastosowanie, motywy
inwestowania, ABS, mezzanine finance, noty strukturyzowane, kapitał na pokrycie ryzyka, CDO.5. Pozyskiwanie kapitału
przedsiębiorstwa w dobie globalizacji - główne zasady i procedury, instrumenty pozyskiwania kapitału własnego i obcego na
rynku globalnym: euro obligacje, kwity depozytowe, akcje globalne. 6. Nowe możliwości inwestycyjne: inwestycje alternatywne,
przesłanki i konsekwencje zastosowania innowacji finansowych w działalności inwestycyjnej, REIT, fundusze hedgingowe,
fundusze Private Equity i Venture Capital, inwestycje na rynku towarowym, inwestycje ezoteryczne.

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
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Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

FiR2_W02 Posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na
temat zagadnień związanych z zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
nowych instrumentów i rozwiązań dostępnych
na rynkach finansowych i zna słownictwo
anglojęzyczne z tego zakresu

prezentacje i projekty formularze oceny projektów
i prezentacji
prezentacje w wersji
papierowej i/lub
elektronicznej

FiR2_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat
możliwości zastosowania innowacji
finansowych w działalności przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem analizy profilu zysk - ryzyko

publiczne prezentacje
zespołowe

formularz oceny projektów i
prezentacji,
prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_W09 Posiada pogłębioną wiedzę na temat ewolucji
systemu finansowego oraz innowacji
finansowych oraz ich wpływu na sytuację
finansową przedsiębiorstw jako podmiotów
sfery realnej

publiczne prezentacje
zespołowe

formularz oceny projektów i
prezentacji,
prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Umiejętności
FiR2_U01 Umie w języku angielskim interpretować i

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

Udział studentów w
przygotowywania projektów
Udział studentów w
prezentacji zespołowej

Formularz oceny projektów
i prezentacji
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U06 Posiada umiejętność praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy w zakresie
zarządzania finansami przedsiębiorstwa z
wykorzystaniem innowacji finansowych
poszerzoną o umiejętność oceny skutków
zastosowania tej wiedzy

Udział studentów w
przygotowywania projektów
Udział studentów w
prezentacji zespołowej

Formularz oceny projektów
i prezentacji
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U09 Posiada rozbudowaną umiejętność
przygotowywania opracowań w języku
angielskim na tematy związane z
innowacyjnym zarządzaniem finansami
przedsiębiorstwa

Udział studentów w
przygotowywania projektów
Udział studentów w
prezentacji zespołowej

Formularz oceny projektów
i prezentacji
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

Udział studentów w
przygotowywania projektów
Udział studentów w
prezentacji zespołowej

Formularz oceny projektów
i prezentacji
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Kompetencje społeczne
FiR2_K04 Potrafi w języku angielskim komunikować się

z otoczeniem, formułować oceny i
spostrzeżenia, bronić swoich poglądów i
przekonań

Udział studentów w
prezentacji zespołowej

Formularz oceny projektów
i prezentacji
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

Formularz oceny projektów
i prezentacji
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

Formularz oceny projektów
i prezentacji
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
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Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

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

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

80,00%

2 Praca grupowa nad studium przypadku praca grupowa na zajęciach 20,00%

Literatura obowiązkowa:

1. Błach J., Wieczorek-Kosmala M.: Fundamentals of Corporate Finance . Wyd. University of Economics in Katowice,
Katowice, 2011.

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

3. Allen F., Yago G.: Financing the future. Wyd. Pearson Education, Upper Saddle River, 2010.
4. Anderloni L., Llewellyn D., Schmidt H.R. (ed.): Financial Innovation in Retail and Corporate Banking. Wyd. Edward

Elgar, Cheltenham , 2009.

Literatura zalecana:

1. Molyneux P., Shamroukh N.: Financial Innovation. Wyd. Wiley, Chichester, 1999.
2. Culp Ch.: Structured Finance and Insurance. Wyd. Wiley, Hoboken, 2006.
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. Hillier D., Grinblatt M., Titman S.: Financial Markets and Corporate Strategy. Wyd. McGraw Hill, London, 2012.

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:
wykładowej: projektor multimedialny ćwiczeń: projektor multimedialny

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:
dr JOANNA BŁACH: -

Uwagi prowadzących ćwiczenia:

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:
dr JOANNA BŁACH: -

Inne zalecenia: -
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