
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 3 

 
Nazwa przedmiotu Finanse  

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 30  

 wykłady Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15  

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne – 15  

 

Cele kształcenia: 1. prezentacja systemu finansowego państwa, jego funkcji oraz 
elementów go tworzących 

2. zapoznanie studentów z systemem finansów publicznych 

3. zapoznanie studentów z systemem bankowym, jego elementami i 
funkcjami spełnianymi w gospodarce 

4. prezentacja podstaw finansów przedsiębiorstw 

 

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 

EK_W01 
Zdefiniować system finansowy państwa, jego 
elementy i funkcje.   

K_W02 

K_W12 

P6S_WG 
P6S_WK 

EK_W02 

Zaprezentować prywatny system finansowy,  
dokonać klasyfikacji segmentów rynku finansowego, 
opisać instrumenty finansowe charakterystyczne dla 
tego rynku i dokonać ich klasyfikacji. 

K_W02 

K_W14 P6S_WK 
 

EK_U03 

Opisać system finansów publicznych, jego elementy 
i funkcje pełnione w gospodarce. Zrozumieć 
znaczenie stanu równowagi dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa. 

K_U04 

K_U11 P6S_UW 

EK_U04 
Zaprezentować system bankowy, jego elementy i 
funkcje ze szczególnym uwzględnieniem roli banku 
centralnego w regulowaniu rynku pieniężnego. 

K_U02 
P6S_UW 

EK_K05 
Scharakteryzować podstawy finansów 
przedsiębiorstw. 

K_K01 
P6S_KK 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/Ćwiczenia  



T_01 

System finansowy państwa i jego elementy. Funkcje systemu 
finansowego. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_02 

Rynkowy system finansowy. Funkcje rynkowego systemu 
finansowego. Klasyfikacje rynku finansowego. Instytucje finansowe. 
Instrumenty rynku finansowego. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_03 

Publiczny system finansowy – finanse publiczne, funkcje finansów 
publicznych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_04 

Sektor finansów publicznych. Instytucje i formy działalności w sferze 
finansów publicznych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_05 

Wydatki i rozchody publiczne. Podstawy prawne wydatków 
publicznych. Klasyfikacje wydatków publicznych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_06 

Przychody i dochody publiczne. Klasyfikacje dochodów publicznych. EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_07 

Polski system podatkowy – ujęcie syntetyczne. EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_08 

Równowaga budżetowa i równowaga finansów publicznych. Deficyt i 
nadwyżka. Konsekwencje deficytu finansów publicznych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_09 

Dług publiczny. Finansowanie długu publicznego – instrumenty 
finansowania długu. ”Pułapka zadłużenia”. Kryteria oceny stopnia 
zadłużenia: kryteria z Maastricht, kryteria wynikające z Konstytucji 
RP oraz z ustawy o finansach publicznych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_10 

System bankowy. Bank centralny i banki komercyjne. Funkcje banku 
centralnego. Funkcje banków komercyjnych. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_11 

Kreacja kredytu przez banki komercyjne. Przesłanki kreacji kredytu. 
Kredyt klasyczny i dyskontowy. Operacje factoringowe. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_12 Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego, nakierowane na EK_W01 



realizacje celu inflacyjnego: polityka otwartego rynku. Operacje repo i 
reverse repo – operacje warunkowe. Operacje outright sale – 
operacje bezwarunkowe. 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_13 

Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego, cd. – polityka 
refinansowania banków komercyjnych: polityka redyskontowa i 
polityka refinansowa. Polityka rezerwy obowiązkowej. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_14 

Definicja finansów przedsiębiorstw i sfery zarządzania finansami. 
Wartość przedsiębiorstwa jako cel zarządzania finansami. Znaczenie 
strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo dla 
wartości przedsiębiorstwa. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_15 

Element wartości pieniądza w czasie: wartość przyszła i obecna 
strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

T_16 

Kryteria wyboru wariantów inwestycyjnych – koncepcje okresów 
zwrotu, reguły NPV i IRR. 

EK_W01 

EK_W02 

EK_U03 

EK_U04 

EK_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_16 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_16 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
 

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

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



EK_W01 

Nie potrafi zdefiniować 
systemu finansowego 
państwa.  

Potrafi zdefiniować system 
finansowy państwa oraz 
omówić jego niektóre 
funkcje 

Potrafi zdefiniować 
system ekonomiczny  
państwa, przedstawić 
jego ogólne funkcje i 
elementy. 

Poza wiedzą dotyczącą 
poprzedniej oceny potrafi 
także omówić zasadnicze 
funkcje systemu 
prywatnego i publicznego 

EK_W02 

Nie potrafi zdefiniować 
prywatnego systemu 
finansowego, jego funkcji 
elementów, dokonać 
klasyfikacji rynku i 
omówić instrumentów 
finansowych tego rynku 
wraz z ich klasyfikacją. 

Potrafi zdefiniować 
prywatny system 
finansowy, omówić jego 
funkcje w gospodarce. Nie 
potrafi dokonać klasyfikacji 
rynku, omówić 
zasadniczych 
instrumentów finansowych  
oraz ich klasyfikacji. 

Potrafi zdefiniować 
prywatny system 
finansowy, przedstawić 
jego funkcje, różnego 
typu rynki finansowe, 
omówić instrumenty 
finansowe dla tego rynku. 

Poza wiedzą dotyczącą 
poprzedniej oceny potrafi 
także przedstawić różne 
rynki finansowe 
(klasyfikacja rynków) 
 
 
 
 
 
 

EK_U03 

Nie potrafi zdefiniować 
publicznego systemu 
finansowego państwa, 
jego funkcji, elementów 
składających się na ten 
system (instytucje), 
dochodów i wydatków 
publicznych, równowagi 
budżetowej i sektora 
finansów publicznych. 

Potrafi zdefiniować 
publiczny system 
finansowy, jego funkcje, 
określić zasadnicze 
instytucje i formy 
działalności. Nie potrafi 
omówić dochodów i 
wydatków publicznych 
oraz problemu 
nierównowagi finansów 
publicznych i 
konsekwencji jej braku dla 
gospodarki. 

Potrafi zdefiniować i 
omówić wyczerpująco 
funkcje systemu finansów 
publicznych, omówić 
instytucje systemu i formy 
działalności tych 
instytucji. Potrafi omówić 
dochody i wydatki 
publiczne. Posiada 
ogólną wiedze na temat 
równowagi finansów 
publicznych. 

Poza wiedzą dotyczącą 
poprzedniej oceny potrafi 
wyczerpująco omówić 
problem braku równowagi 
finansów publicznych, 
ewolucje poglądów na 
temat równowagi oraz 
konsekwencje braku 
równowagi dla gospodarki 
kraju. 
 
 
 
 

EK_U04 

Nie potrafi zaprezentować 
systemu bankowego, jego 
elementów i funkcji.  

Potrafi omówić system 
bankowy, omówić funkcje 
banku centralnego i 
banków komercyjnych. Nie 
potrafi omówić kreacji 
pieniądza oraz polityki 
monetarnej banku 
centralnego. 

Potrafi omówić system 
bankowy, jego elementy i 
funkcje, wyjaśnić kreacje 
pieniądza oraz omówić 
niektóre elementy polityki 
monetarnej banku 
centralnego. 

Poza wiedzą dotyczącą 
poprzedniej oceny potrafi 
wyczerpująco omówić 
politykę monetarną banku 
centralnego nakierowaną 
na realizację celu 
inflacyjnego. 
 
 
 

EK_K05 

Nie potrafi zdefiniować 
finansów przedsiębiorstw  
oraz celu zarządzania 
finansami. Nie rozumie 
znaczenia generowania 
strumieni pieniężnych dla 
maksymalizacji wartości 
przedsiębiorstwa. Nie 
rozumie problemu 
wartości pieniądza w 
czasie jako narzędzia 
umożliwiającego 
podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych i 
finansowych. 

Potrafi zdefiniować finanse 
przedsiębiorstw i 
konieczność zarządzania 
nimi w celu 
maksymalizacji wartości 
firmy.  Rozumie znaczenie 
generowania strumieni 
pieniężnych dla realizacji 
celu firmy. Nie rozumie 
wartości pieniądza w 
czasie jako narzędzia w 
zarządzaniu finansami. 

Potrafi określić finanse 
przedsiębiorstwa i 
zdefiniować cel 
zarządzania finansami, 
który osiąga się poprzez 
maksymalizacje 
przyszłych strumieni 
pieniężnych 
generowanych przez 
przedsiębiorstwo. Umie 
posługiwać się prostymi 
metodami (okres zwrotu, 
zdyskontowany okres 
zwrotu) wyboru 
wariantów 
inwestycyjnych. 

Poza wiedzą dotyczącą 
poprzedniej oceny potrafi 
wykorzystać  reguły NPV i 
IRR w wyborze wariantów 
inwestycyjnych. 
 
 
 
 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 

Egzamin pisemny X X X X X 

Egzamin ustny      

Zaliczenie pisemne      

Zaliczenie ustne      

Kolokwium pisemne X X X X X 

Kolokwium ustne      

Test      

Projekt      

Praca pisemna      

Raport      

Prezentacja multimedialna      

Praca podczas ćwiczeń X X X X X 

Inne (jakie?) -      

 



Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 40 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 35 

Razem 4+5 35 35 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

 
 

Literatura podstawowa 1. Wernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011. 

2. System finansowy w Polsce, tom 1 i 2, red. nauk.: Pietrzak B.,      
Polański Z., Woźniak B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

 

Literatura uzupełniająca 1. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007. 

2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy 
teorii., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

3.  Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

 

 


