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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe rynki finansowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International financial markets 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Adrian Żytko 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1: znajomość pojęć z zakresu instytucji i rynków finansowych 
W2: znajomość pojęć makroekonomicznych oraz podstaw MSG 
(międzynarodowych stosunków gospodarczych) 
W3: posiadanie wiedzy z zakresu finansów publicznych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: zapoznanie studentów z istotą funkcjonowania rynków finansowych 

C2: przedstawienie międzynarodowego ładu panującego w sektorze finansów 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 W pogłębiony i strukturalnie rozszerzony sposób rozumie 
współczesne uwarunkowania systemu finansowego i 
procesów ekonomicznych 

K_W10, K_W02 

W_02 Student zna mechanizmy kształtujące międzynarodowy 
kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza w zakresie istoty i 
charakterystyki funkcjonowania rynków finansowych na skalę 
międzynarodową 

K_W10, K_W09 

W_03 W sposób pogłębiony – w odniesieniu do wymienionych 
efektów kształcenia studiuje zjawiska i procesy gospodarcze w 
obszarach problemowych zgodnych z zainteresowaniami, w 
ramach wybranych indywidualnie ścieżek kształcenia 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 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 
 

K_U02 

U_02 Student umie pracować w zespole pełniąc różne role, w tym 
pozostając w gotowości aby pełnić rolę lidera zespołu, 
przyjmując i wyznaczając zadania, aktywizując nabyte 
umiejętności organizacyjne dla uzasadnionego wiedzą 
teoretyczną rozwiązywanie problemów natury ekonomiczno-
finansowej, inspirowanych praktyką gospodarczą 

K_U02, K_U05 

U_03 Student potrafi rozwiązywać problemy definiowane praktyką 
gospodarczą oraz wyjaśniać, analizować i interpretować 
zjawiska i procesy ekonomiczno-finansowe, zgodne ze 
specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalnościowego 

K_U02, K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do prowadzenia samodzielnych prac 
badawczych i analitycznych w zgodzie z normami etycznymi 

K_K02 

K_02 Student podejmuje się współdziałania i pracy w zespole, w 
zgodzie z normami etycznymi rozwiązując grupowo problemy 
z zakresu ekonomii i finansów oraz praktyki biznesowej 

K_K03 

K_03 Student jest przygotowany do realizacji projektów społeczno-
ekonomicznych, uwzględniając warunkujące je czynniki 
organizacyjne i środowiskowe 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wprowadzenie i informacje organizacyjne; omówienie tematyki zajęć (1 jednostka) 
2. Budowa i ewolucja międzynarodowego ładu rynków finansowych (systemy walutowe, 

obecne uwarunkowania działalności międzynarodowego rynku walutowego) (2 jednostki) 
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3. Charakterystyka międzynarodowych rynków finansowych, podmioty i transakcje na rynkach 
finansowych (2 jednostki) 

4. Instrumenty międzynarodowego rynku pieniężnego i kapitałowego (1 jednostka) 
5. Rynek terminowy (instrumentów pochodnych); ryzyko na rynkach finansowych (1 jednostka) 
6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w budowie oraz kreowaniu ładu 

finansowego; rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu międzynarodowego rynku 
finansowego (1 jednostka) 

7. Europejskie instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie rynków finansowych (1 jednostka) 
8. Największe giełdy papierów wartościowych w Europie i na świecie, przedmiot obrotu 

giełdowego (1 jednostka) 
9. Sektor bankowy w strukturze finansów międzynarodowych (1 jednostka) 
10. Kryzysy sektora finansów oraz ich wpływ na krajowe i międzynarodowe systemy finansowe i 

gospodarcze (2 jednostki) 

11. Podsumowanie rozważań nad rolą i istotą rynków finansowych, dyskusja na forum na temat 
aktualnych zagadnień i problemów będących w polu tematycznym międzynarodowych 
rynków finansowych (2 jednostki). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny prezentacja Karta oceny prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja obserwacja protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach prezentacja Karta oceny prezentacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz stopień aktywności studentów. Im 

wkład w przebieg zajęć studentów jest większy, tym wyższe będą oceny na zaliczenie przedmiotu. 

Istnieje możliwość nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch zajęciach, co dopuszcza się w 

przypadkach szczególnych. 

W przypadku szczególnego angażowania się studenta w tok zajęć, zainteresowania ich przebiegiem 

oraz kompletu obecności na zajęciach przewiduje się ocenę bardzo dobrą. W przypadku zaistnienia 

szczególnych okoliczności uniemożliwiających obecność studenta na komplecie zajęć prowadzący 

ustala indywidualnie ze studentem warunki zaliczenia na ocenę bardzo dobrą (np. esej, pogadanka, 

odpowiedź ustna przed prowadzącym). 

Student zaliczający przedmiot na ocenę dobrą musi wykazać się przygotowaniem na każdych 

zajęciach oraz obecnością na większości zajęć (nieobecności nieusprawiedliwione obniżają ocenę 

końcową). 

W przypadku oceny dostatecznej wystarczy obecność na zajęciach oraz okresowe udzielanie się na 

forum grupy. Ocena dostateczna przysługuje osobie, która wykazuje się zainteresowaniem treścią 
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zajęć jedynie w stopniu umożliwiającym ich zaliczenie, bez jakiegokolwiek indywidualnego wkładu w 

ich przebieg (np. brak udziału w dyskusji). 

Ocena niedostateczna przysługuje studentowi niespełniającemu żadnego z kryterium (zarówno 

więcej nieusprawiedliwionych obecności niż 2 oraz brak aktywności, a nawet rażące naruszenie 

prawidłowego przebiegu zajęć). Od oceny niedostatecznej przysługuje możliwość poprawy na ocenę 

dostateczną w ramach konsultacji z prowadzącym, ewentualnie przy ustaleniu odpowiadającej 

studentowi formy wystąpienia na forum grupy lub przez przedłożenie eseju tematycznego (na 

zajęciach podsumowujących). 

VII. Obciążenie pracą studenta 

OGÓLNA LICZBA GODZIN: 3 pkt ECTS * 30 godzin = 90 godzin, z czego: 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

• Oleksiuk A., Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Warszawa: 
Difin 2017 

• Włodarczyk R. W., Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2017 

• Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, Warszawa: PWE 2007 
• Współczesny system bankowy, red. J. Świderska, Warszawa: Difin 2013 
• Gruszczyński M., Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, 

Warszawa: CeDeWu 2013 
Literatura uzupełniająca 

• treści przygotowane przez prowadzącego i studentów (książki, publikacje naukowe, Internet 
- dane statystyczne, aktualności) 

• Rynek finansowy w Polsce, Giełda Papierów Wartościowych; dostęp online 
 

 


