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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wycena instrumentów dłużnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Valuation of debt instruments 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II. stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i Finanse 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Jerzy Michałowski 
 

 

Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium 15 III 

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

 
C1. Celem laboratorium jest samodzielne tworzenie projektów, które nawiązywałyby do tematyki 

aktualnej, odpowiadały na potrzeby praktyki gospodarczej, by łączyły teorię i praktykę. 
C2. Tematy projektów mają prowadzić do autentycznego rozwiązywania poszczególnych zadań. 
C3. Realizacja projektu uwzględnia komplet kompetencji przypisanych zajęciom projektowym, nie 

ograniczając się wyłącznie do aspektów teoretycznych (wiedzy) czy praktyki analitycznej 
(umiejętności). 

C4. Laboratorium ma za zadanie główne kształtowanie kompetencji społecznych.  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

(wykład+ćwiczenia) 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna wyjaśnia i analizuje w sposób pogłębiony problemy z 
zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną 
specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę 
korzystania z usług instytucji systemu finansowego, w szczególnym 
odniesieniu do wyceny instrumentów dłużnych 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wyceniać podstawowe instrumenty finansowe, jak: bony, 
certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich 
rentowność oraz ryzyko inwestycyjne 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w zespole, w zgodzie z 
normami etycznymi rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii 
i finansów oraz praktyki biznesowej 

KK_03 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Tematyką (wehikułem) służącą realizacji celów przedmiotu jest wycena instrumentów dłużnych. 
1.  Charakterystyka instrumentów dłużnych: 

a. Prawna. Zapoznanie się z ustawą o obligacjach. 
b. Ekonomiczno-finansowa. 

2. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem instrumentów dłużnych na świecie i w Polsce; 
studia przypadku. 

3. Samodzielne przygotowanie sprawozdania /opisu/ - w grupach - z rzeczywistej emisji 
instrumentów dłużnych ( przez podmioty sektora prywatnego lub publicznego) na rynku 
polskim w okresie ostatnich kilku lat.  

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Wydruk z protokołu ocen 

W_02 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione prace 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Samodzielna użycie 
poznanych formuł wycen wg 
poznanych metod 

Ocenione prace 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ćwiczenia 
Praca w grupach 

Ocena prowadzącego Ocenione prace 
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K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta (wykład+ćwiczenia) 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura (wykład+ ćwiczenia) 

Literatura podstawowa 

1. Aktualna ustawa o obligacjach. Tekst jednolity. Polski Dom Obligacji SA. Strona internetowa. 
2. Rynek finansowy i jego mechanizmy. W. Dębski, PWN, Warszawa 2016. 
3. Inwestycje. K. i T. Jajuga. PWN, Warszawa 2016. 
4. Instrumenty dłużne w gospodarce. I. Czechowska, CeDeWu 2013.  
 

Literatura uzupełniająca 

1. Nowoczesna teoria portfelowa. M. Gruber i E. Elton. WIG Press, Warszawa 1998. 
2. Inwestycje. J. C. Francis. Wig Press, Warszawa 2000. 
3. Zarządzanie ryzykiem. K. Jajuga. PWN, Warszawa 2015. 

 

 


