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Onderwijstalen
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Trefwoorden
handelsverrichtingen, handelsdocumenten, betalingsmiddelen, financieringstechnieken,
technieken van risico-indekking, financiële markt, aandeel, obligatie, rendement

Situering
Het opleidingsonderdeel beoogt een inzicht te geven in de belangrijkste
handelsverrichtingen en financiële verrichtingen van een onderneming.
Handelsverrichtingen zijn 'verrichtingen' van een onderneming die handel voert, de
nadruk ligt hier op buitenlandse handel gezien het belang en de complexiteit.
Financiële verrichtingen zijn 'verrichtingen' van een onderneming om zich te
financieren.

Inhoud
Het luik 'handelsverrichtingen' behandelt o.m. volgende topics:
- Omvang en belang van (inter)nationale handelsstromen
- (Internationale) handelsorganisaties en handelsakkoorden
- Handelsverrichtingen en -technieken
- Handelsdocumenten
- Betalingsmiddelen en financieringstechnieken
- Handelsrisico's en technieken om deze risico's in te dekken
Het luik 'financiële verrichtingen' behandelt o.m. volgende topics:
- Betekenis, werking en organisatie van financiële markten
- Definitie en technische karakteristieken van obligaties
- Berekening en determinanten van rendement van obligaties
- Definitie en karakteristieken van aandelen
- Berekening en determinanten van koers van aandelen
- Kapitaalverhogingen

Begincompetenties
Eindcompetenties
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De meest courante handels- en financiële verrichtingen kennen, begrijpen en inzicht
hebben in hun onderlinge samenhang.
De meest courante handelsdocumenten, betalingsmiddelen en
financieringstechnieken kennen en begrijpen.
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De meest courante handelsrisico's en indekkingstechnieken kennen, begrijpen en
kunnen toepassen in diverse omstandigheden.
De omvang en het belang van (inter)nationale handelsstromen begrijpen.
Het belang en de identiteit van de belangrijkste handelsorganisaties en
handelsakkoorden kennen.
De werking van financiële markten kennen en begrijpen en de relatie tot
gebeurtenissen in de actualiteit kritisch beoordelen .
De kenmerken en de werking van obligaties kennen en begrijpen en de relatie tot
gebeurtenissen in de actualiteit kritisch beoordelen.
De kenmerken en de werking van aandelen kennen en begrijpen en de relatie tot
gebeurtenissen in de actualiteit kritisch beoordelen.
De begrippen rendement en risico kennen en begrijpen en het onderlinge verband
tussen beiden bevatten.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
hoorcollege

Leermateriaal
PowerPoint presentaties van de lessen via de elektronische leeromgeving, aangevuld
met syllabus.
Prijs syllabus: ongeveer 5 euro.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De student kan met vragen en problemen bij de docent terecht via vier kanalen:
- Voor, tijdens of na de lessen
- Na afspraak met docent
- Via mail gericht aan docent
- Via discussieforum op de elektronische leeromgeving
Proefexamen beschikbaar op de elektronische leeromgeving

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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