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Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: 6
handelsingenieur
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
6
Master of Science in de economische wetenschappen
6
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Schakelprogramma tot Master of Science in Business Economics
6
Preparatory Course Master of Science in Business Economics
6
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Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Business
6
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Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Business
6
Engineering

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Bedrijfsfinanciering

Situering
De doelstelling is inzicht te verkrijgen in de snel evoluerende financieringstheorie
waarbij de financiële beslissingen worden geëvalueerd op basis van het "maximale
waarde"- criterium en toepassing van technieken ter voorbereiding van financiële
beslissingen in de praktijk.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisbegrippen van de waardering
Investeringsanalyse
Kost aandelenkapitaal
Kapitaalkost
Kapitaalstructuurtheorie
Kortetermijnfinanciering
Middellangetermijnsfinanciering
Uitgifte van aandelen
Financiering met obligaties
Waardering van ondernemingen

Begincompetenties
Eindtermen Accounting, basis toegepaste statistiek, financiële analyse van de
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onderneming.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
1
4
1
5

Een investeringsanalyse kunnen doorvoeren.
De kapitaalkost van een onderneming kunnen berekenen.
Begrijpen hoe financieringsbeslissingen de waarde van een onderneming
beïnvloeden.
Begrijpen van de rol van marktimperfecties, informatie-asymmetrie en
agencyproblemen in financieringsbeslissingen.
Een onderneming kunnen waarderen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege, online discussiegroep, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Uiteenzetting, bespreking, oefeningen en cases.

Leermateriaal
Nog te bepalen.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding via forum op Minerva. Persoonlijke afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, peer-evaluatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De studenten worden geëvalueerd op basis van een werkstuk in het kader van de nietperiodegebonden evaluatie en een schriftelijk examen bij periodegebonden evaluatie.
Deelname aan de niet-periodegebonden evaluatie is verplicht om te kunnen slagen in
de examenperiode. Het examen, dat zowel peilt naar theoretisch inzicht en praktische
toepassing, bestaat enerzijds uit Multiple Choice vragen en anderzijds uit
integratieoefeningen.

Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden (20%) en periodegebonden (80%) evaluatie.
Groepswerken niet-periodegebonden evaluatie: Indien er duidelijk een verschillende
input is van de verschillende groepsleden, dan kan de eindquotering per student
behorende tot eenzelfde groep verschillen.
Niet-deelname aan de peer-evaluation wordt gesanctioneerd.

Faciliteiten voor werkstudenten
Werkstudenten kunnen kiezen voor een individuele niet-periodegebonden evaluatie,
mits het strict respecteren van de inschrijvingsdatum.
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