
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 4 

 
Nazwa przedmiotu Rynki finansowe  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne -24 

• inne formy Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne - 24 

 
Cele kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką rynku 

finansowego jak i poznanie, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania 
rynków finansowych. Student zaznajomi się również z rodzajami transakcji 
tworzących poszczególne rynki oraz możliwościami inwestowania środków. 

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 Definiuje i opisuje kategorie rynku finansowego K_W01 
K_W07 

P7S_WG 
P7S_WG 

K_W02 
Charakteryzuje podmioty rynku finansowego oraz 
rozpoznaje i interpretuje procesy zachodzące na 
rynkach finansowych. 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W07 
K_W13 
K_W11 
K_W12 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 
P7S_WG 

K_U03 
Przedstawia opinię na temat problemów 
gospodarczych generowanych przez zmienność 
koniunktury na rynkach finansowych. 

K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U06 
K_U07 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UO 

K_U04 Weryfikuje i ocenia inwestycje za pośrednictwem 
banków i instytucji finansowych, 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_U05 Przewiduje konsekwencje zmian w otoczeniu 
makroekonomicznym i społecznym. 

K_U02 
K_U07 
K_U08 
K_U09 

P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 
P7S_UW 

K_K06 Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności 
zachodzące na rynkach finansowych. 

K_K03 
K_K04 

P7S_KO 
P7S_KK 

K_K07 
Posiada świadomość złożoności problematyki 
rynków finansowych. Zachowuje krytycyzm w 
wyrażaniu opinii dotyczących informacji płynących z 

K_K03 
K_K04 
K_K05 

P7S_KO 
P7S_KK 
P7S_KO 



rynków finansowych. K_K08 P7S_KR 

K_K08 

Akceptuje różne perspektywy poznawcze zjawisk 
finansowych i gospodarczych oraz formułuje własne 
sądy. Posiada umiejętność współdziałania z innymi 
oraz sprawność komunikowania. 

K_K03 
K_K04 
K_K05 
K_K07 
K_K08 

P7S_KO 
P7S_KO 
P7S_KR 
P7S_KR 
P7S_KK  

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 
Istota i podział rynku finansowego. Najważniejsze segmenty rynku 
finansowego i ich znaczenie dla systemu gospodarczego. 

K_W01 
K_W02 
K_K06 

T_02 
System finansowy a rynki finansowe. Teorie systemu finansowego. 
Podmioty rynku finansowego. Instrumenty rynku finansowego – 
charakterystyka ogólna. 

K_W01 
K_W02 
K_U04 

T_03 

Rynek pieniężny i jego segmenty. Rola w systemie gospodarczym i 
finansowym. Uczestnicy i przedmiot wymiany. Rynek kapitałowy, 
segmenty rynku. Rynek produktów pochodnych (derywatów). Rynek 
walutowy. 

K_W01 
K_W02 
K_K06 

T_04 Zasady obrotu instrumentami finansowymi  na poszczególnych 
rynkach finansowych. 

K_W02 
K_U04 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

T_05 Rola agencji ratingowych na rynku finansowym. 

K_W01 
K_W02 
K_K06 
K_K07 

T_06 Międzynarodowe centra finansowe. 
K_W02 
K_U05  
K_K06 

T_07 Rozwój rynków finansowych.  

K_W01 
K_W02 
K_U04 
K_K06 
K_K08 

 
 Ćwiczenia  

T_08 

Podmioty rynku finansowego: banki; fundusze inwestycyjne; 
fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeniowe – charakterystyka 
działalności. Nadzór nad rynkami finansowymi. 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

T_09 

Charakterystyka instrumentów rynku pieniężnego. Polityka pieniężna 
banku centralnego a rynek pieniężny – wzajemne powiązania. 

K_W02 
K_U03 
K_U05 
K_K06 
K_K07 

T_10 

Charakterystyka instrumentów rynku kapitałowego.  K_W02 
K_U03 
K_U05 
K_K06 

T_11 

Charakterystyka instrumentów rynku walutowego. K_W02 
K_U05 
K_U03 
K_K06 

T_12 Charakterystyka instrumentów pochodnych. K_W02 
K_U03 



K_U05 

T_13 

Innowacje na rynku finansowym - instrumenty pochodne, instrumenty 
sekurytyzacji, instrumenty strukturyzowane, fundusze specjalnego 
przeznaczenia 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

T_14 

Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne na rynku finansowym. 
Znaczenie dla rynku finansowego i systemu społeczno-
gospodarczego. Rodzaje i charakterystyka działalności funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych. 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K06 
K_K07 
K_K08 

T_15 

Charakterystyka inwestycji i ryzyko w inwestycjach. Zasady 
inwestowania. Ryzyko finansowe i jego determinanty. Teoria 
portfelowa. Zachowania inwestorów wg teorii neoliberalnej i 
behawioralnej (heurystyki). 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K07 
K_K08 

T_16 

Współczesne problemy rynku finansowego. Przyczyny kryzysów 
finansowych. Doświadczenia i wnioski wynikające z kryzysów. 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_K07 
K_K08 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_07 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 - 06 

Dyskusja T_16 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_09 – 14 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_08, T_15 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …  

…  
 
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 



Efekt 
kształce

nia 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

K_W01 

student nie definiuje i 
opisuje kategorii rynku 
finansowego 

student definiuje i 
opisuje kategorie rynku 
finansowego na 
poziomie 
podstawowym. 

student definiuje i 
opisuje kategorie rynku 
finansowego na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student definiuje i 
opisuje kategorie rynku 
finansowego 

K_W02 

student nie 
charakteryzuje 
podmiotów rynku 
finansowego oraz nie 
rozpoznaje i interpretuje 
procesów zachodzących 
na rynkach finansowych. 

student charakteryzuje 
podmioty rynku 
finansowego oraz 
rozpoznaje i 
interpretuje procesy 
zachodzące na rynkach 
finansowych na 
poziomie 
podstawowym. 

student charakteryzuje 
podmioty rynku 
finansowego oraz 
rozpoznaje i 
interpretuje procesy 
zachodzące na rynkach 
finansowych na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student charakteryzuje 
podmioty rynku 
finansowego oraz 
rozpoznaje i 
interpretuje procesy 
zachodzące na rynkach 
finansowych. 

K_U03 

student nie przedstawia 
opinii na temat 
problemów 
gospodarczych 
generowanych przez 
zmienność koniunktury 
na rynkach finansowych. 

student przedstawia 
opinię na temat 
problemów 
gospodarczych 
generowanych przez 
zmienność koniunktury 
na rynkach 
finansowych na 
poziomie 
podstawowym. 

student przedstawia 
opinię na temat 
problemów 
gospodarczych 
generowanych przez 
zmienność koniunktury 
na rynkach 
finansowych na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student przedstawia 
opinię na temat 
problemów 
gospodarczych 
generowanych przez 
zmienność koniunktury 
na rynkach 
finansowych. 

K_U04 

Weryfikuje i ocenia 
inwestycje za 
pośrednictwem banków i 
instytucji finansowych, 

student weryfikuje i 
ocenia inwestycje za 
pośrednictwem banków 
i instytucji finansowych 
na poziomie 
podstawowym. 

student weryfikuje i 
ocenia inwestycje za 
pośrednictwem banków 
i instytucji finansowych 
na poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student weryfikuje i 
ocenia inwestycje za 
pośrednictwem banków 
i instytucji finansowych. 

K_U05 

student nie przewiduje 
konsekwencji zmian w 
otoczeniu 
makroekonomicznym i 
społecznym. 

student przewiduje 
konsekwencje zmian w 
otoczeniu 
makroekonomicznym i 
społecznym na 
poziomie 
podstawowym 

student przewiduje 
konsekwencje zmian w 
otoczeniu 
makroekonomicznym i 
społecznym na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student przewiduje 
konsekwencje zmian w 
otoczeniu 
makroekonomicznym i 
społecznym. 

K_K06 

student nie rozpoznaje 
wzajemnych powiązań i 
zależności zachodzących 
na rynkach finansowych. 

student rozpoznaje 
wzajemne powiązania i 
zależności zachodzące 
na rynkach 
finansowych na 
poziomie 
podstawowym 

student rozpoznaje 
wzajemne powiązania i 
zależności zachodzące 
na rynkach 
finansowych. 

student rozpoznaje 
wzajemne powiązania i 
zależności zachodzące 
na rynkach 
finansowych. 

K_K07 

student nie posiada 
świadomość złożoności 
problematyki rynków 
finansowych. Zachowuje 
krytycyzm w wyrażaniu 
opinii dotyczących 
informacji płynących z 
rynków finansowych. 

student posiada 
świadomość złożoności 
problematyki rynków 
finansowych. 
Zachowuje krytycyzm w 
wyrażaniu opinii 
dotyczących informacji 
płynących z rynków 
finansowych na 
poziomie 
podstawowym. 

student posiada 
świadomość złożoności 
problematyki rynków 
finansowych. 
Zachowuje krytycyzm w 
wyrażaniu opinii 
dotyczących informacji 
płynących z rynków 
finansowych na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student posiada 
świadomość złożoności 
problematyki rynków 
finansowych. 
Zachowuje krytycyzm w 
wyrażaniu opinii 
dotyczących informacji 
płynących z rynków 
finansowych. 

K_K08 

student nie akceptuje 
różnych perspektywy 
poznawczych zjawisk 
finansowych i 
gospodarczych oraz nie 
formułuje własnych 
sądów. Nie posiada 
umiejętności 

student akceptuje 
różne perspektywy 
poznawcze zjawisk 
finansowych i 
gospodarczych oraz 
formułuje własne sądy. 
Posiada umiejętność 
współdziałania z innymi 

student akceptuje 
różne perspektywy 
poznawcze zjawisk 
finansowych i 
gospodarczych oraz 
formułuje własne sądy. 
Posiada umiejętność 
współdziałania z innymi 

student akceptuje 
różne perspektywy 
poznawcze zjawisk 
finansowych i 
gospodarczych oraz 
formułuje własne sądy. 
Posiada umiejętność 
współdziałania z innymi 



współdziałania z innymi 
oraz sprawności w 
komunikacji. 

oraz sprawność 
komunikowania na 
poziomie 
podstawowym 

oraz sprawność 
komunikowania na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

oraz sprawność 
komunikowania. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 K07 K08 

Egzamin pisemny X X X X X X   
Egzamin ustny         
Zaliczenie pisemne         
Zaliczenie ustne         
Kolokwium pisemne X X X X X X   
Kolokwium ustne         
Test         
Projekt         
Esej         
Raport         
Prezentacja multimedialna  X X X X X X X 
Inne (jakie?) -          
Praca podczas ćwiczeń  X X X X X X X 
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) - - 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 40 24 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 60 44 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 90 106 

Razem 4+5 90 106 

SUMA 1+2+3+4+5 150 150 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 6 

 
Literatura podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, 

Wyd. Naukowe  PWN, Warszawa 2017. 
U. Banaszak-Soroka, Rynki finansowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012. 
Sławiński A., Chmielewska A., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2017. 
Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2017. 

Literatura uzupełniająca L. Oręziak, Euro jako waluta Unii Gospodarczej i Walutowej, SGH, 
Warszawa, 1997. 
Sławiński A. (red.), Polityka pieniężna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011. 
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa 
niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, WN PWN, 
Warszawa 2006. 
Karpuś P., Węcławski J., Rynek finansowy (instytucje, strategie, 



instrumenty), Wyd. UMCS Lublin 2003. 
P. Danielewicz, Geometria Fibonacciego, 2006. 

 


