Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Gevallenstudies bedrijfsfinanciering (F000905)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Aernoudt, Rudy
Moortgat, Leentje

begeleide zelfstudie
integratieseminarie
groepswerk
EB22
EB22

10.0 u
10.0 u
10.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
stptn
Educatieve Master of Science in de economie (afstudeerrichting toegepaste economische
3
wetenschappen)
Master of Science in Business Economics (afstudeerrichting Corporate Finance)
3
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde
3

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Integratieseminaries, cases, topics uit de actualiteit
Situering
Het vak Cases in Corporate Finance wordt gedoceerd in een periode van 6 weken. Het
vak integreert oplossingstechnieken en methoden uit de verschillende vakdisciplines,
zoals o.a. Corporate Finance, Gevorderde Financiële Analyse, Valuation and Risk
Management en Advanced Corporate Finance. Daarbij wordt steeds vanuit een case
vertrokken, geënt op de praktijk.
Studenten worden gevraagd de cases voor te bereiden door het lezen van de relevante
hoofdstukken in het handboek en de case zelf. Gedurende de lessen worden
alternatieve scenario's ontwikkeld. Op het einde van de lessenreeks moeten studenten
in staat zijn om gefundeerd advies te geven voor een moeilijke case, en dit op een
snelle en accurate manier.
Het doel is om op die manier de kennis uit verschillende 'core' corporate finance
vakken te integreren en de link te illustreren tussen theorie en praktijk.Daarnaast
bespreekt de professor verschillende praktijkgevallen.
Inhoud
Analyseren, uitwerken en bespreken van verschillende cases omtrent verschillende
topics, geënt op de praktijk.
Begincompetenties
De student dient te beschikken over volgende kennis:
a) basiskennis uit de bachelor TEW/HW
b) kennis uit de master TEW/HW: afstudeerrichting Corporate Finance over volgende
materie: Bedrijfsfinanciering, gevorderde financiële analyse, waardering en
risicomanagement en gevorderde bedrijfsfinanciering.
Eindcompetenties
1 Het analyseren van een corporate finance probleem
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2 Het uitwerken van een oplossing op basis van academische en praktische
1 achtergrond verkregen via verschillende corporate finance vakken.
3 Oplossingen omtrent bedrijfsfinancieringsproblemen helder en duidelijk
1 communiceren
4 Behandelen van complexe problemen waarvan de oplossingen de individuele
1 vakken overstijgen.
5 In creatieve en open geest de eigen structuur en methode van kennisassimilatie
1 opbouwen
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
Begeleide zelfstudie, groepswerk, integratieseminarie
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De interactieve lessen zijn gebaseerd op het principe “case-only”.
Leermateriaal
Coursebook: R. Aernoudt, Financial Management in Practice, Intersentia, 2nd edition,
2019 (Verkrijgbaar bij VEK en Intersentia.be).
Geraamde totaalprijs : ongeveer 29 EUR
ISBN: ISBN 9781780688886
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Er is begeleiding voorzien door de professor.
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Openboekexamen, participatie, werkstuk, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Eindbeoordeling is gebaseerd op de case die wordt gegeven in het (tweede deel) van
de laatste les (open boek) 75% en 25% permanente evalautie.
Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden evaluatie 100%
Faciliteiten voor werkstudenten
Contact opnemen met professor tijdens de eerste les.
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