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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Finansowanie działalności gospodarczej

Kod ECTS

10.0.0832
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy administracja biznesu i finansów, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Edvardas Juchnevičius; dr Rafał Mroczkowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Zakres materiału zgodny z treściami programowymi przedmiotu.
Kryteria oceny na podstawie wskaźników procentowych określonych w Regulaminie
Studiów UG

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem wykładu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa finansowego, prawa cywilnego i prawa handlowego w zakresie dotyczącym
teorii i praktyki związanej z pozyskiwaniem środków pieniężnych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie działalności gospodarczej.
W tracie wykładu, obok zagadnień teoretycznych, przedstawione zostaną praktyczne aspekty związane z wykładnią i subsumcją norm
prawnofinansowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa. Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie niezbędnego zasobu
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wiedzy oraz stworzenie warunków do pracy grupowej z wykorzystaniem materiałów źródłowych, czego bezpośrednim efektem powinno być poznanie
podstawowych źródeł pozyskiwania kapitału na działalność przedsiębiorstwa, zaś pośrednim - nabycie praktycznych umiejętności związanych z
wykładnią przepisów prawa finansowego.

Treści programowe

1. Charakterystyka źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw
1.1. Źródła wewnętrzne a źródła zewnętrzne
1.2. Kapitał przedsiębiorstwa w wybranych formach organizacyjno-prawnych
2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej
2.1. Rodzaje kredytów
2.2. Kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy
3. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej
3.1. Istota leasingu
3.2. Strony umowy leasingu
3.3. Leasing operacyjny i leasing finansowy
3.4. Przedmiot i wykonanie umowy leasingu
3.5. Skutki podatkowe umowy leasingu
4. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw
4.1. Istota umowy faktoringu
4.1. Strony umowy leasingu
4.2. Rodzaje faktoringu
4.3. Przedmiot i wykonanie umowy faktoringu
5. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa
5.1. Emisja akcji
5.2. Wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych albo New Connect
6. Emisja obligacji jako sposób zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa
6.1. Emisja obligacji
6.2. Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst.
7. Fundusze Venture capital/private equity

Wykaz literatury

R. Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa [ostatnie wydanie]
I. Pruchnicka-Grabias, Finansowanie działalności gospdsoarczej w Polsce, Warszawa [ostatnie wydanie]
J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej. Warszawa [ostatnie wydanie]
Literatura uzupełniająca:
Bień, W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa [ostatnie wydanie]
Szumański, A (red.), System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Warszawa [ostatnie wydanie]
Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Warszawa [ostatnie wydanie]
K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Warszawa [ostatnie wydanie]

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
wymienia i charakteryzuje rodzaje instrumentów finansowych służących do
pozyskiwania środków pieniężnych na działalność gospodarczą
wskazuje zalety i wady, a także korzyści i czynniki ryzyka związane z różnymi
formami pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa

Umiejętności

Student:
dobiera źródła pozyskiwania środków na działalność gospodarczą odpowiednie do
specyfiki przedsiębiorstwa i sytuacji na rynkach finansowych
określa poziom ryzyka transakcji instrumentami finansowymi,
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
•pracuje samodzielnie w zakresie wykładni przepisów prawa rynku finansowego,
•potrafi pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów badawczych,
•potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych wynikających z
interpretacji prawa rynku finansowego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1222/edvard_juchnevic
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