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A. Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom poznanie zasad i technik rozliczeń transakcji eksportowych i importowych jakie stosuje się na
poziomie firm prowadzących wymianę z zagranicą. Wskazanie także na ryzyka jakie występują w operacjach handlu
zagranicznego i nauczenie studentów podstawowych zasad zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka.
Rozliczenia międzynarodowe - to przedmiot, który umożliwia studentom poznanie zasad i technik rozliczeń transakcji
handlu zagranicznego w obrocie towarami i usługami stosowanych w przedsiębiorstwach. Na zajęciach prezentowane są
pieniężne narzędzia rozliczeń, ryzyka towarzyszące rozliczeniom transakcji zagranicznych oraz sposoby zabezpieczania
się przed ryzykiem. Wskazuje się dwojakiego rodzaju ryzyka: pieniężne związane z kursem walutowym i transakcyjne.
Na zajęciach prezentuje się transakcje nie ubezpieczone i ubezpieczone w handlu zagranicznym. Wskazuje się także na
źródła finansowania transakcji handlu zagranicznego. Zagadnienia rozliczeń międzynarodowych prezentowane są w
odniesieniu do doświadczeń krajowych i międzynarodowych, a zwłaszcza Unii Europejskiej.
B. Ogólna charakterystyka zajęć (abstrakt)

Patrz semestralny plan zajęć.
C. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Student posiada wiedzę w zakresie finansowania transakcji handlu zagranicznego i ich
rozliczania w skali międzynarodowej.
Student zna rolę kursów walutowych w rozliczeniach transakcji międzynarodowych.
Student zna formy zapłaty funkcjonujące w rozliczeniach międzynarodowych.

Student jest w stanie rozpoznać charakter operacji handlu zagranicznego, rozpoznać rodzaje
ryzyka i wybrać stosowne metody zabezpieczenie przed nim.
Student umie zastosować odpowiednie źródła finansowania dla różnorodnych transakcji
międzynarodowych.
Student umie zestawiać różne formy płatności w kompleksowe warunki płatności dla rozliczenia
kontraktów w obrocie międzynarodowym.
Student zna skutki odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie różnych form płatności w
rozliczeniach międzynarodowych.
Student rozpoznaje ryzyka społeczne i gospodarcze pojawiające się w zakresie rozliczeń
międzynarodowych.
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D. Tematyka zajęć

1

Handel zagraniczny i jego transakcje. Rola banków handlowych.

2

Transakcje eksportowe i transakcje importowe. Finansowanie takich transakcji.

3

Międzynarodowa kodyfikacja i zwyczaje płatnicze i handlowe.

4

Pieniężne instrumenty rozliczeń międzynarodowych - dewizy.

5

Rodzaje dewiz - zakres ich stosowania.

6

Kursy walutowe w transakcjach handlu zagranicznego.

7

Dokumenty finansowe w rozliczeniach międzynarodowych - weksle, czeki, inne.

8

Wybór form zapłaty.

9

Ubezpieczone i nie ubezpieczone formy rozliczeń międzynarodowych.

10

Transakcje ubezpieczone inkaso i akredytywa dokumentowa.

11

Inkaso dokumentowe - rodzaje.

12

Inkaso dokumentowe - rodzaje.

13

Factoring, franchising i inne formy finansowania handlu zagranicznego.

14

Finansowania handlu zagranicznego kredytem kupieckim i bankowym.

15

Egzamin.
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
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Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

21

30

Wykład

30

14

30

-

7

-

Praca samodzielna pod kontrolą
wykładowcy

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

50%

referaty/eseje

50%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Lista rankingowa

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
referaty
dyskusje

