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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedmiot:

INTERNATIONAL INVESTMENTS

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne i
niestacjonarne

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2021/2022

Liczba punktów ECTS: 3,0

Język wykładowy: angielski

Forma zaliczenia przedmiotu: Z

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i Rachunkowość

Wydział: Szkoła Studiów I i II Stopnia

Wykładowca:
dr RAFAŁ BUŁA

Prowadzący ćwiczenia:

Egzaminator:
dr RAFAŁ BUŁA

Prowadzący laboratorium:

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Inwestycji
Kurator kierunku / dyscypliny: dr hab. Joanna Błach, prof. UE, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń
Gospodarczych
Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
laboratoria
lektoraty
seminarium
proseminarium
razem
egzamin (godz.)
Czas trwania w semestrach: 1

Studia stacjonarne
15
15
Min. semestr rozpoczęcia:

Studia niestacjonarne
9
9
Maks. semestr rozpoczęcia:

Status przedmiotu:
Wymagania:
Obowiązkowe:
Zalecane:

DECYZJE INWESTYCYJNE
INNOWACJE NA RYNKACH FINANSOWYCH

Maks.liczba studentów/doktorantów:
wykład:
ćwiczenia:

Cele przedmiotu:
The main course objective is to make students familiar with International Investments Theory, i.e. having finished the course
students should be able to:
use various securities to construct internationally diversified portfolios of predetermined parameters,
characterize the process of international diversification of investments,
characterize main instruments used to construct internationally diversified portfolios,
evaluate investment strategies taking into account possibility of international diversification.
Słowa klucze: inwestycje, międzynarodowy rynek finansowy, ocena inwestycji
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Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:
Symbole efektów
uczenia się dla
kierunku / specjalności
/ dyscypliny
FiR2_W02#

FiR2_U01#
FiR2_U04#

FiR2_K02#

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
uczenia się dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
Students know how to construct
Solving tasks and problems Test form
internationally diversified portfolio according regarding International
to the rules established by the global
Investment Theory
investing theory.
Umiejętności
Students are able to construct internationally Solving tasks and problems Test form
diversified portfolios meeting predetermined regarding International
requirements imposed by the investor.
Investment Theory
Students know and are able to use modern Solving tasks and problems Test form
terminology regarding International
regarding International
Investment Theory.
Investment Theory
Kompetencje społeczne
Students are able to evaluate portfolio
Solving tasks and problems Test form
management strategies according to the rules regarding International
of global performance evaluation.
Investment Theory

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

Praca pisemna bez możliwości
korzystania z podręczników
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Opis
Solving tasks and problems
International Investment Theory

Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)
regarding
100,00%
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