Præsentation af faget: International handel.
I undervisningen opnår eleven følgende:


Kendskab til









DK’s internationale handel
Teorier hvorfor international Handel opstår
Relevant lovgivning og regelsæt CISG
International handelspolitik, herunder handelsrestriktioner
De almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international
handel
De forskellige typer af transport- og tolddokumenter og til anvendelse heraf.

Kan anvende


Metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og kurssikring.

Der undervises inden for følgende områder:



Dansk import og eksport, herunder handels-/betalingsbalancen
Opgave-eksempel:
Hvordan vurderer du import/eksport beredskabet for din praktikvirksomhed?
Udarbejd en SWOT analyse for at besvare
spørgsmålet.










Told- og afgiftsforhold
Transport og spedition
Incoterms
Betalingsbetingelser
Sikkerhed / Garantier
Den internationale købelov CISG
Informationssøgning
Administrative opgaver og servicering

Kurset afsluttes med udarbejdelse en projektopgave hvori skal undersøges praktiske forhold i
relation til fagets indhold.
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Eksempel på projektopgaven:
En mindre dansk virksomhed inden for bryggeribranchen har efter ønske fra ejeren
til hensigt at se sig om mod nye markeder med høj vækstrate. De har derfor rettet
henvendelse til jer og bedt om at få set nærmere på mulighederne. Virksomheden er
allerede godt indarbejdet på det danske marked.
Virksomheden har mulighed for at udvide produktionen i Danmark, men vil dog være
interesseret i eventuelt at etablere en mindre produktion i det pågældende land, hvis
mulighederne viser sig at være til stede for det.
Virksomheden ønsker af jer at få udarbejdet en rapport samt en personlig
fremlæggelse af de vigtigste forhold for det pågældende valgte land. Virksomheden
er under tidspres og har forlangt allerede fredag i denne uge, at I skal have et forslag
klar til fremlæggelse.
I skal derfor udarbejde en minirapport samt materialer til fremlæggelse for
direktionen med de efter jeres mening vigtigste forhold, virksomheden skal være
opmærksom på i forbindelse med etablering i det pågældende land.

Til orientering kan læses et særligt udarbejdet kompendium for faget.
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