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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Fuzje i przejęcia

Kod ECTS

10.0.0812
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy administracja biznesu i finansów, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska; dr Bartłomiej Gliniecki; dr Grzegorz Sikorski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria oceny

Obowiązuje skala określona w rozdziale 4 regulaminu studiów UG: bardzo dobry 5,0
91% i więcej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;  dobry plus 4,5 81%-
90%;  dobry 4,0 71%-80%; dostateczny plus 3,5 61%-70%; dostateczny 3,0 51%-60%;
niedostateczny 2,0 50% i mniej

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

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Prezentacja zagadnień prawnych związanych z przekształceniami i przejęciami przedsiębiorstw.
Treści programowe

- istota spółki publicznej
- zasady funkcjonowania giełdy
- pojęcia i rodzaje fuzji i przejęć, powody dokonywania M&A
- fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w Polsce
- proces przygotowania transakcji M&A
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- etapy fuzji i przejęć
- anazliza due dilligence
- finansowanie fuzji i przejęć, transakcje lewarowane (LBO) i wykupy menedżerskie (MBO)
- wrogie przejęcia
- metody obrony przed wrogim przejęciem
 
 

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Zakamycze 2000
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
I. Knurowska, Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej, Kraków 2000
Literatura uzupełniająca:
S. Sołtysiński, S. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. III, 2 wyd., Warszawa 2006

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

wyjaśnia podstawowe pojęcia związane procesami transformacji przedsiębiorców
opisuje podstawowe uwarunkowania prawne prowadzenia łączenia się spółek
publicznych

Umiejętności

rozpoznaje znaczenie prawne procesów łączenia się spółek publicznych lub
przejmowania nad nimi kontroli
dobiera właściwe przepisy prawa  do sytuacji związanych z procesem
transformacji spółki

Kompetencje społeczne (postawy)

prezentuje i kształtuje postawy służące zdobywaniu wiedzy oraz współpracy z
innymi podmiotami
jest świadomy ryzyka prawnego związanego z uczestnictwem spółek publicznych
na rynku kapitałowym
 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1578/joanna_kruczalak-jankowska
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