Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Instytucje i rynki finansowe
Financial Institutions and markets
Ekonomia
I
stacjonarne
Ekonomia i finanse
polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr Jerzy Michałowski

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

Liczba godzin

semestr

30

III

15

III

Punkty ECTS

1. Makroekonomia
2. Mikroekonomia

Cele kształcenia dla przedmiotu

Wykład:
C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu rynków i instytucji finansowych
C2. Ilustracja znaczenia pieniądza i banków w gospodarce i handlu
międzynarodowym.
C3. Analiza różnych interpretacji znaczenia banków międzynarodowych w systemie światowym z
punktu widzenia poszczególnych paradygmatów ekonomii globalnej
Ćwiczenia:
C1. Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat podstawowych rodzajów finansowych
instrumentów bazowych, dyskontowych i odsetkowych, w które inwestują instytucje finansowe;
C2. Nabycie umiejętności rachunkowych wg formuł: rentowności prostej jedno okresowej i w skali
roku, dyskonta i dyskontowania, stopy dyskontowej i na bazie tych formuł podstaw wyceny,
ewaluacji instrumentów metodą dochodową;
C3. Zrozumienie sensu obliczanych samodzielnie na podstawie poznanych formuł, wyników.
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III.
Symbol
W_01

W_02
W_03
U_01
U_02

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę odnośnie rynków i
instytucji finansowych w powiązaniu z innymi aspektami nauk
ekonomicznych
Student zna zakres działania instytucji finansowych,
UMIEJĘTNOŚCI
Student rozumie podstawowe zależności pomiędzy działalnością
banków międzynarodowych a stanem gospodarki światowej,
Student potrafi samodzielnie przetwarzać dane przy
wykorzystaniu metod matematycznych

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W04

K_W06

K_U02
K_U01

U_….
K_01
K_02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student ma świadomość konieczności stałego dokształcania się,
Student jest gotów do podejmowania samodzielnych prac
analitycznych, w zgodzie z normami etycznymi

K_K01
K_K02

K_...
IV.

Opis przedmiotu/ treści programowe

Treści programowe przedmiotu
WYKŁAD:
1. Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe pojęcia)
2. Rynki finansowe (pieniężny, kapitałowy, walutowy)
3. Instytucje finansowe: banki centralne, komercyjne i inwestycyjne, giełdy, fundusze inwestycyjne,
emerytalne.
4. Pieniądz: historia i formy pieniądza (monety, banknoty, pieniądz elektroniczny)
5. Czeki i weksle
6. Wpływ globalnych banków na kryzys finansowy i recesję z lat 2008-2009
7. Porównanie globalnej recesji z lat 2008-2009 z recesjami z lat 1974-1975 i 1980-1982 (przyczyny
i skutki)
8. Znaczenie banków w zabezpieczeniu płatności w handlu międzynarodowym (gwarancja bankowa,
inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa)
9. Interpretacje znaczenia banków międzynarodowych w systemie światowym z punktu widzenia
poszczególnych paradygmatów ekonomii globalnej
10. Interpretacje światowego systemu rynkowego z punktu widzenia współczesnych teorii
międzynarodowej ekonomii politycznej
ĆWICZENIA:
1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Struktura podmiotowa systemu finansowego
gospodarki – główne instytucje rynku finansowego.
2. Bazowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego w które inwestują instytucje
finansowe.
3. Stopy procentowe: stopa rentowności i dyskontowa prosta - jedno okresowe i w skali roku.
4. Dyskontowanie.
5. Ewaluacja instrumentów dyskontowych i odsetkowych metodą dochodową.
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V.
Symbol
efektu

Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

W_01
W_02
W_01

wykład
wykład
ćwiczenia

U_01
U_02
U_….

wykład
ćwiczenia

WIEDZA
egzamin
egzamin
kolokwium
UMIEJĘTNOŚCI
egzamin
kolokwium

wykład
ćwiczenia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
egzamin
dyskusja

K_01
K_02
K_...

VI.

ocena egzaminu
ocena egzaminu
ocena kolokwium
ocena egzaminu
ocena kolokwium

ocena egzaminu
punkty za aktywność

Kryteria oceny, wagi…

Wykład dotyczący zagadnień teoretycznych i praktycznych.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Podstawą do
zaliczenia na ocenę będzie kolokwium oraz aktywność na zajęciach.
WYKŁAD:
Ocena niedostateczna
(W) student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu rynków i instytucji finansowych
(U) student nie potrafi zinterpretować działalności instytucji finansowych, w tym banków
międzynarodowych
(K) student nie wykazuje aktywności w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu
Ocena dostateczna
(W) student zna i rozumie w dostatecznym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji
finansowych
(U) student potrafi w dostatecznym stopniu zinterpretować działalność instytucji finansowych, w tym
banków międzynarodowych
(K) student wykazuje w dostatecznym stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z
zakresu przedmiotu
Ocena dobra
(W) student zna i rozumie w dużym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji
finansowych
(U) student potrafi w wysokim stopniu zinterpretować działalność instytucji finansowych, w tym
banków międzynarodowych
(K) student wykazuje w wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu
przedmiotu
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Ocena bardzo dobra
(W) student zna i rozumie w bardzo dużym zakresie podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji
finansowych
(U) student potrafi w bardzo wysokim stopniu zinterpretować działalność instytucji finansowych, w
tym banków międzynarodowych
(K) student wykazuje w bardzo wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z
zakresu przedmiotu

ĆWICZENIA:
WIEDZA
Ocena niedostateczna
Student nie umie połowy (i więcej) przerobionych na zajęciach pojęć i formuł obliczeniowych.
Ocena dostateczna
Student rozumie co najmniej połowę, ale nie wiecej niż 2/3, z przerobionych na zajęciach pojęć i
formuł obliczeniowych.
Ocena dobra
Student rozumie co najmniej 75%(ale mniej niż 90%), przerobionych na zajęciach pojęć i formuł
obliczeniowych.
Ocena bardzo dobra
Student rozumie, co najmniej, 90% przerobionych na zajęciach pojęć i formuł obliczeniowych.
UMIEJĘTNOŚCI
Ocena niedostateczna
Student nie zaliczył, co najmniej, połowy punktów z testów (głównego lub poprawkowego). Często
nie miał rozwiązanych zadań "domowych". Wykazywał brak aktywności na ćwiczeniach.
Ocena dostateczna
Student zaliczył co najmniej połowę punktów ( ale nie więcej niż 2/3), z testów. Rzadko zdarzało się,
że nie miał rozwiązanych zadań "domowych". Wykazywał minimalną aktywność na ćwiczeniach.
Ocena dobra
Student zaliczył, co najmniej, 75% punktów ( ale nie więcej niż 90%), z testów. Bardzo rzadko nie
miał rozwiązanych zadań "domowych". Wykazywał zauważalną aktywność na ćwiczeniach.
Ocena bardzo dobra
Student zaliczył, co najmniej, 90% punktów z dwóch testów. Zawsze miał rozwiązane zadania
"domowe". Wykazywał ponadprzeciętną aktywność na ćwiczeniach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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Ocena niedostateczna
Student nie potrafi współpracować w grupie ani samodzielnie pogłębiać znajomość materiału objętego
tematem zajęć.
Ocena dostateczna
Student potrafi współpracować w grupie i samodzielnie pogłębiać materiał objęty tematem zajęć w
stopniu elementarnym.
Ocena dobra
Student potrafi współpracować w grupie (pomagać innym) i samodzielnie pogłębiać materiał objęty
tematem zajęć w stopniu ponadprzeciętnym.
Ocena bardzo dobra
Student potrafi współpracować w grupie i samodzielnie pogłębiać materiał objęty tematem zajęć w
stopniu ponadprzeciętnym oraz widzi społeczny, również pozaekonomiczny, wymiar studiowanej
tematyki.
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VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
30 wykład + 15 ćwiczenia

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

30 + 15

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
WYKŁAD:
1. A. Sławiński, A. Chmielewska: Zrozumieć rynki finansowe; Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne; Warszawa 2017
ĆWICZENIA:
1. K. i T. Jajuga: Inwestycje; PWN, Warszawa 2011 (oraz wydania wcześniejsze).
2. M. Sobczyk: Kalkulacje finansowe, Placet, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
WYKŁAD:
1. D. E. Staszczak: Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych
a globalny marketing; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2007
2. T. Gruszecki: Instytucje i rynki finansowe; Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. Bogdana Jańskiego; Warszawa 1998
ĆWICZENIA:
1. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy; PWN, Warszawa 2016.
2. A. Szelągowska (red.): Instytucje rynku finansowego w Polsce; CeDeWu, Warszawa 2014.

