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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedmiot:

DECYZJE INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia pierwszego stopnia licencjackie
niestacjonarne

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2021/2022

Liczba punktów ECTS: 6,0

Język wykładowy: polski

Forma zaliczenia przedmiotu: E

Kierunek / Dyscyplina: Rachunkowość i Podatki

Wydział: Szkoła Studiów I i II Stopnia

Wykładowca:
dr RAFAŁ BUŁA
dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA

Prowadzący ćwiczenia:
dr RAFAŁ BUŁA
dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA

Egzaminator:
dr hab., prof. UE MONIKA FOLTYN-ZARYCHTA

Prowadzący laboratorium:

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Inwestycji
Kurator kierunku / dyscypliny: dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE, Katedra Inwestycji
Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoria
lektoraty
seminarium
proseminarium
razem
egzamin (godz.)
Czas trwania w semestrach: 1

Studia stacjonarne
0
Min. semestr rozpoczęcia: 6

Studia niestacjonarne
24
33
57
3
Maks. semestr rozpoczęcia: 6

Status przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy
Wymagania:
Obowiązkowe:
Zalecane:

Maks.liczba studentów/doktorantów:
wykład:
ćwiczenia:

Cele przedmiotu:
· Zapoznanie studentów z podstawami problematyki inwestowania, możliwościami inwestowania we współczesnym świecie,
podstawowymi narzędziami oceny efektywności i ryzyka.· Rozwijanie umiejętności w zakresie inwestowania w aktywa rzeczowe
i finansowe.· Wykształcenie kompetencji społecznych związanych z przygotowaniem oceny efektywności i ryzyka inwestycji
rzeczowej i finansowej.

Słowa klucze: instrumenty finansowe, inwestorzy, inwestowanie, kapitał, ryzyko, stopa zwrotu
Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:
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Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku / specjalności
/ dyscypliny
RiP1_W01#

RiP1_U02#

RiP1_K01#
RiP1_K02#

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
uczenia się dla
przedmiotu

Wiedza
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
Egzamin pisemny,
powiązania między podmiotami inwestującymikolokwium pisemne
i dawcami kapitału a także metody i narzędzia
pozwalających podejmować decyzje
inwestycyjne z zakresu inwestycji
finansowych i rzeczowych
Umiejętności
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do
Egzamin pisemny,
dokonania oceny efektywności inwestycji w kolokwium pisemne
ujęciu ex ante również z wykorzystaniem
technologii informatycznej
Kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej Egzamin pisemny,
wiedzy z zakresu oceny efektywności
kolokwium pisemne
inwestycji
Jest gotów uzupełniać i doskonalić nabytą
Egzamin pisemny,
wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu kolokwium pisemne
inwestycji finansowych oraz projektów
inwestycji rzeczowych.

Dokumentacja

Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Prace egzaminacyjne i
kolokwia
Prace egzaminacyjne i
kolokwia

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
1
2

Egzamin pisemny bez możliwości
korzystania z podręczników
Kolokwium pisemne
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Opis

Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)
Test jednokrotnego lub wielokrotnego,
50,00%
zadania do rozwiązania (wykład)
Test jednokrotnego lub wielokrotnego,
50,00%
zadania do rozwiązania (ćwiczenia)
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