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Prerequisits

Requisits generals per arribar al tercer curs de carrera i haver cursat Finances I

Objectius

Aquesta assignatura amplia el contingut de les finances corporatives vist a Finances I i II, i es focalitza en
l'estudi de la financiació, la politica d'endeutament i la politica de dividends. Els estudiants, sobre la base del
raonament financer adquirit a Finances I i Finances II, hauran de dominar les característiques de les fonts de
financament i les operacions que permeten dur a terme i l'aplicabilitat d'aquestes operacions a les finances
d'empresa.

Competències

Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera, distingint-la del seu equivalent en
l'economia real.
Demostrar que es coneixen les característiques i els objectius de la regulació financera des de la
perspectiva de l'eficiència del mercat.
Seleccionar i interpretar la informació financera dels mercats i les empreses.

Resultats d'aprenentatge

Citar els organismes reguladors del sistema financer i les funcions que tenen.
Citar la formació de preus i primes pel risc en els mercats financers.
Distingir els riscos financers i conèixer els instruments i les tècniques de diversificació i cobertura.

Continguts

1. Gestió i finançament del circulant

2. Fonts de finançament.

3. El cost de capital

4. Mesures de palanquejament
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4. Mesures de palanquejament

5.  Finances internacionals

6.Estructura del capital

7. La política de dividens.

Metodologia

La meitat dels crèdits serà de teoria i l'altra meitat pràctics. La part teòrica s'exposarà mitjançant classes
magistrals. El professorat presentarà els temes fomentant la participació dels alumnes valent-se de
preguntes i comentaris. L'exposició dels temes no es limitarà al seu contingut directe sinó que abastarà
també l'anàlisi dels mètodes de raonament aplicats. Alguns temes, per la seva rellevància, es
desenvoluparan en dues parts: la primera versarà sobre el contingut i la segona sobre la metodologia.

La part pràctica constarà de resolució de problemes, anàlisi d'informació d'empreses i de nóticies de la
prensa econòmica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 33 1,32 1, 2, 3

Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 13 0,52 1, 2, 3

pràctiques informatitzades 4 0,16

Tipus: Supervisades

Tutories 23 0,92 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Cerca de documentació 10 0,4 1, 2, 3

Estudi 41 1,64 1, 2, 3

Resolució de supostos (exercicis i casos) 20 0,8

Avaluació

L'avaluació de Finances III consta de tres components:

a) .     Dos parcials, amb un pes cadascun d'un 25%

b)  (30%)   Lliurament treball sobre un aspecte del temari

b) Examen final(20% de la nota).

L'avaluació continuada es concreta en dos probes escrites en les setmanes fixades per la Facultat per la
titulació corresponent. (50%) i el lliurament d un treball (30%)
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La nota final serà almenys la mitjana ponderada dels parcials (25% cadascun), el treball (30%) i l'examen
final (20%). El professor podrà, no obstant, augmentar-la atenent a criteris objectius i equitatius.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...)
s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura  calendari destà programada en el 'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament
justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les
titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període
lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin
canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document  Sol·licitud reprogramació prova
https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa
manera s'informarà del procediment,lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la
Universitat.

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que
representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul."Apartat 3 de l'Article 112
ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació
mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la
superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, 
"en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació
d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi
pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116.Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica
UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 20% 2 0,08 1, 2, 3

Lliurament de treball 30% 1 0,04 1, 2

Probes escrites 25-25 3 0,12 1, 2, 3
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