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

Rynki Finansowe
Financial Markets
Ekonomia i finanse
II
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
30

semestr
I

Punkty ECTS
4

- zaliczenie podstaw z rynków finansowych z poziomu studiów licencjackich

Cele kształcenia dla przedmiotu

- zapoznanie studenta z podstawami architektury rynków finansowych w ujęciu historycznym i
współczesnym
- cel istnienia rynków finansowych, korzyści dla gospodarki państwa
- zagrożenia dla gospodarki ze strony rynków finansowych, kryzysy finansowe
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III.
Symbol

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego

Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01

W_02

Student zna i rozumie złożony aparat pojęciowy wykorzystywany w
dyskusjach nad aktualnymi problemami społeczno-ekonomicznymi i we
współczesnych sporach podejmowanych w ramach konfrontacji
poglądów prezentowanych przez przedstawicieli różnych szkół
ekonomicznych, zgodnie z rygorem ich doktrynalnych determinantów
Student zna i rozumie w pogłębiony i strukturalnie rozszerzony sposób
współczesne uwarunkowania systemu finansowego i procesów
ekonomicznych

KW_01

KW_02

W_…
UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02

Student potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z
zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
wyjaśniania zjawisk i procesów ekonomicznych, z uwzględnieniem
związków przyczynowo-skutkowych, w zgodzie z założeniami
doktrynalnymi wybranych szkół i nurtów ekonomii
Student potrafi prezentować – w formie ustnej oraz pisemnej
wypowiedzi – autorskie pomysły, własne wątpliwości i sugestie w
zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych
doświadczeń oraz poglądów różnych autorów, także jako uczestnik
tematycznych debat

KU_01

KU_02

U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_...
IV.

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Rynki finansowe "wczoraj" i dziś. (4 godz.).
2. Rynki finansowe a realna gospodarka. (4 godz.).
3. Struktura instytucjonalna współczesnych rynków finansowych (4 godz.).
4. Bazowe instrumenty finansowe: (8 godz.).
a. bony skarbowe.
b. bony pieniężne.
c. weksle.
d. bony komercyjne.
e. obligacje.
f. akcje.
5. Rynki finansowe w gospodarce globalnej. Dylematy kontroli i nadzoru nad rynkami finansowymi.
(4 godz.).
6. Kryzysy na rynkach finansowych ( zwłaszcza ostatni kryzys finansowy). (3 godz.)
7. Ocena znaczenia rynków fin. wg głównych szkół ekonomicznych. (3 godz.).
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V.
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_…
U_01

Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Wykład konwencjonalny

Student rozumie
podstawowe zjawiska z
rynku finansowego

WIEDZA
egzamin ustny

Wydruk z protokołu ocen

UMIEJĘTNOŚCI
egzamin ustny

Wydruk z protokołu ocen

U_02
U_….
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
K_...

VI.

Kryteria oceny, wagi

Wiedza
Ocena niedostateczna
Student nie umie połowy (i więcej) omówionych zagadnień.
Ocena dostateczna
Student rozumie co najmniej połowę, ale nie więcej niż 2/3 zagadnień z obszaru wykładu.
Ocena dobra
Student rozumie co najmniej 75%(ale mniej niż 90%) zagadnień z obszaru wykładu.
Ocena bardzo dobra
Student rozumie, co najmniej, 90% zagadnień; przyswoił materiał zaleceany do dodatkowej lektury.
UMIEJĘTNOŚCI
Ocena niedostateczna
Student nie potrafi objaśnić ani zinterpretować większości podstawowych pojęć z obszaru wykładu.
Ocena dostateczna
Student potrafi objaśnić i zinterpretować większość (ok.2/3) podstawowych pojęć z obszaru
wykładu.
Ocena dobra
Student potrafi objaśnić i zinterpretować większość( ok.75%) podstawowych pojęć z obszaru
wykładu. Umie posłużyć się poznanym aparatem pojęciowym w niektórych obszarach bieżących,
realnych zdarzeń finansowych.
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Ocena bardzo dobra
Student potrafi biegle objaśnić i zinterpretować zdecydowaną większość ( ok. 90%) podstawowych
pojęć z obszaru wykładu. Ponadto umie egzemplifikować poznany aparat pojęciowy przykładami
zdarzeń finansowych z realnego rynku finansowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

20

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. Rynek finansowy i jego mechanizmy. W. Dębski. PWN, Warszawa 2016.
2. Finanse. Red. M. Podstawka. PWN Warszawa 2013.
3. Inwestycje. K. i T. Jajuga. PWN, Warszawa 2011 (oraz wydania wcześniejsze).
4. Kalkulacje finansowe. M. Sobczyk. Placet, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Nowoczesna teoria portfelowa. M. Gruber i E. Elton. WIG Press, Warszawa 1998.
2. Instytucje rynku finansowego w Polsce. Red. A. Szelągowska CeDeWu 2014.

