Nazwa

Kod przedmiotu

przedmiotu

Rynek finansowy

Kierunek

Finanse i rachunkowość - studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu lub modułu

C. Moduł kształcenia kierunkowego

Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Specjalność
Semestr

1. Finanse i rachunkowość w biznesie
2. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
5

Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

10

30

20

10

10

55

40





45

60

Razem 4+5

45

60

SUMA 1+2+3+4+5

100

100

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
3. Konsultacje z nauczycielem
Razem 1+2+3
4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

4

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU
UCZENIA SIĘ

SYMBOL EKK
(odniesienie do kierunkowych efektów
uczenia się)

ma wiedzę – zna i rozumie:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi
K_W01 rozpoznać i rozróżniać segmenty rynku

finansowego oraz scharakteryzować ich istotę
Po ukończeniu nauki przedmiotu student będzie
K_W02 potrafił prawidłowo interpretować oraz dobierać
instrumenty rynku finansowego

K_W08

K_W13

ma następujące umiejętności – potrafi, umie:
K_U03
K_U04

K_U05

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi
analizować i objaśniać zjawiska dotyczące
zagadnień z zakresu rynku finansowego.
Powinien umieć prezentować zagadnienia
związane z rynkiem finansowym.
Student potrafi łączyć w sposób praktyczny
zjawiska zachodzące na rynku finansowym,
prawidłowo dobierając narzędzia rynku
finansowego.

K_U01
K_U09
K_U11
K_U13

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:
K_K06

Po zakończeniu przedmiotu student w sposób
świadomy i aktywny może stać się uczestnikiem
rynku finansowego.

K_K03

Cele kształcenia
- zapoznanie z zasadami funkcjonowania rynku finansowego
- przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego
Treści kształcenia
Wykłady:
1. Charakterystyka rynku finansowego, jego segmenty, funkcje i istota.
2. Rynek pieniężny, jego istota, segmenty, instrumenty rynku pieniężnego.
3. Podmioty rynku pieniężnego. Międzybankowy rynek depozytów i lokat.
4. Rola banku centralnego i banków komercyjnych na rynku pieniężnym.
5. Narzędzia banku centralnego na rynku pieniężnym.
6. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego.
7. Pojęcie, istota i funkcje rynku kapitałowego.
8. Segmenty rynku kapitałowego. Instrumenty rynku kapitałowego.
9. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych. Instytucje rynku kapitałowego.
10. Istota i znaczenie rynku walutowego.
11. Rynek instrumentów pochodnych.
12. Ryzyko związane z funkcjonowaniem na rynku finansowym
Ćwiczenia:
Analiza i charakterystyka instytucji rynku kapitałowego. (Na podstawie analizy wybranych
przypadków)
2. Rynek giełdowy. Modele giełdy (niemiecki, amerykański). (Dyskusja o modelach giełd, analiza
funkcjonowania giełd)
3. Polski rynek giełdowy (GPW i zasady jej funkcjonowania).
4. Międzynarodowy rynek giełdowy (giełda londyńska, NYSE, Euronext, giełda we Frankfurcie, w
Tokio).
5. Rynek pozagiełdowy i zasady jego funkcjonowania. (Analiza wybranych przypadków)
6. Rodzaje i analiza indeksów giełdowych. (Symulacje na podstawie materiału zadanego)
7. Zasady składania zleceń i system notowań. (Symulacja działań na wybranych przykładach)
8. Metody analizy giełdowej i ocena ryzyka. (Symulacja działań na wybranych przykładach)
Zalecana literatura
1.

1. Dębski W., 2018, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2. Ostrowska E., 2007, Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa
3. Jaworski W. L., Zawadzka Z.,Iwanicz- Drozdowska M., 2016, Bankowość. Zagadnienia
podstawowe, Wydawnictwo Poltext,

4. Jajuga K., Jajuga T., 2015,Inwestycje,instrumentyfinansowe,aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa, PWN.
Metody i formy prowadzenia zajęć
Tak (X) / nie
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny

X

Wykład problemowy
Wykład informacyjny

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków

X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna

X

Metoda ćwiczeniowa

X

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”)
Praca w grupach

X

Inne (jakie?) - …………………………....
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się
Egzamin pisemny

Tak (X) / nie
X

Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć
Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć
Kolokwium pisemne śródsemestralne

X

Kolokwium ustne śródsemestralne
Test
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Praca podczas ćwiczeń
Inne (jakie?) - …………………………....

X

Uwagi prowadzącego

Skala ocen i sposób ustalania ocen
Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5

dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5

