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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, PG_00037897

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Krystian Zawadzki
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Krystian Zawadzki

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

International financial management - Moodle ID: 28976
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28976

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Studenci będą uczyć się o znaczeniu finansów międzynarodowych zarówno w kontekście funkcjonowania 
rynków finansowych, jak i działalności przedsiębiorstw i rachunków narodowych państwa. Będą oni w stanie 
analizować sytuację finansową firmy międzynarodowej, ocenić poziom ryzyka finansowego, stosować 
zróżnicowane instrumenty finansowe i metody do ograniczenia tego ryzyka. Poznają kulturalny kontekst 
globalnego zarządzania firmą a także działalność międzynarodowych instytucji finansowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Student potrafi analizować 
sytuację rynkową
przedsiębiorstwa.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Student potrafi zastosować 
zróżnicowane metody celem 
zabezpieczenia firm 
międzynarodowych przed 
ryzykiem finansowym

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do zarządzania finansami międzynarodowymi2. Znaczenie rynku walutowego3. Ryzyko 
finansowe w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych4. Metody zarządzania ryzykiem finansowym5. 
Kontrakty terminowe jako instrumenty zabezpieczające6. Opcje jako instrumenty zabezpieczające7. 
Kontakty wymiany swap w zarządzaniu międzynarodowymi finansami8. Handel w globalnej gospodarce9. 
Międzynarodowa polityka makroekonomiczna10. Arbitraż międzynarodowy11. Ryzyko systematyczne i 
niesystematyczne w zarządzaniu firmą międzynarodową12. kulturalny aspekt zarządzania 
międzynarododowego13. Bilans płatności14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie15. Globalne instytucje 
międzynarodowe

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
dwie prace zaliczeniowe 60.0% 60.0%
Egzamin ustny 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Madura, J. Financial Institutions and Markets, South-Western Cengage 
Learning, 10th edition

 

Krugman,P., Obstfeld, M., Melitz, M.J. International Economics. Theory 
and Policy,Pearson, 10th edition

Feenstra, R.C., Taylor, A.M. International trade, Worth Publishers, 3rd 
edition

Uzupełniająca lista lektur Eric A. Helfert: Financial Analysis Tools and Techniques - A Guide for 
Managers, McGraw-Hill Inc., 2001; Ciaran Walsh: Key Management 
Ratios, 4th Edition, Prentice Hall 2006; Steven M. Bragg: Business 
Ratios and Formulas - A Comprehensive Guide, John Wiley & Sons, 
2002; Ciaran Walsh: Key Management Ratios: Master the Management 
Metrics that Drive and Control Your Business, Third Edition, Financial 
Times Prentice Hall, 2003; Leopold A. Bernstein, John J. Wild: Analysis 
of Financial Statements (5th edition), McGraw-Hill Inc., 1999;

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• Kalkulacja kursów krzyżowych na rynku międzynarodowym
• Efekt Fischera
• Zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym za pomocą strategii opcyjnych

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


