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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
System finansowy państwa. Źródła danych o finansach podmiotów gospodarczych ( Refinitiv
Eikon, GUS, NBP, KNF i in.).  Pieniądz i mechanizm jego obiegu w systemie gospodarczym.
Bank centralny i system bankowy w systemie finansów państwa. Rynek finansowy, pojęcie
funkcje,  struktura  i  instrumenty.  Źródła  finansowania  przedsiębiorstw.  Finansowanie
działalności państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

ĆWICZENIA
Mechanizm kreacji pieniądza w systemie gospodarczym i analiza zmian wartości pieniądza w
czasie. Rozliczenia związane ze spłatą zobowiązań. Struktura kapitału finansowego i efekty
dźwigni  ekonomicznych.  Analiza  budżetu  państwa  i  budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego.  Sprawozdawczość  i  pomiar  kondycji  ekonomiczno-  finansowej  wybranych
jednostek  gospodarczych.  Analiza  trendów  rozwoju  polskiego  rynku  finansowego  z
wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon.

CEL KSZTAŁCENIA
Przekazanie  studentom wiedzy  na  temat  zasad  funkcjonowania  systemu finansowego w
państwie,  jego  struktury  i  zależności  między  jego  głównymi  uczestnikami.  Poznanie
podstawowych  zasad  prowadzenia  gospodarki  finansowej  przez  poszczególne  kategorie
podmiotów  funkcjonujących  w  gospodarce.  Poznanie  podstawowych   pojęć  i  kategorii
finansowych oraz wyrobienie umiejętności posługiwania się nimi.P

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: S/NZJA_P6S_WG+, S/NZJA_P6S_UW+, S/NZJA_P6S_KK+, 
S/EFA_P6S_WG+, S/EFA_P6S_UW+, S/NZJA_P6S_WK+

Symbole efektów kierunkowych: KP6_KK1+, KP6_WG3+, KP6_UW6+, KP6_WK4+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Zna podstawowe funkcje i mechanizmy związane z obiegiem pieniądza w gospodarce
oraz  funkcjonowaniem systemu finansowego w państwie
W2  –Zna  podstawowe  zasady  funkcjonowania  rynku  finansowego,  rolę  instytucji
finansowych w systemie  gospodarczym oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej
przez wybrane podmioty gospodarcze.

Umiejętności:

U1  –Wyjaśnia  kluczowe  pojęcia,  umie  wskazać  wpływ  podstawowych,  przyjętych  w
systemie finansowym  rozwiązań na gospodarkę finansowa podmiotów funkcjonujących w
sektorze prywatnym oraz publicznym.
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Kompetencje społeczne:

K1 –Dostrzega dynamicznie postępujące zmiany w systemie finansowym i ich wpływ na
gospodarkę  finansową   podmiotów  działających  w  sektorze  publicznym  i  prywatnym,
wobec czego czuje potrzebę ciagłego pogłębiania  swojej wiedzy.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U1,  K1):Wykład  informacyjny,  wykład   problemowy,  dyskusja  (z
wykorzystaniem  systemów zdalnego nauczania).
Ćwiczenia(W1,  W2,  U1,  K1):Ćwiczenia   praktyczne  -  kalkulacje,  dyskusja,  studium
przypadku z wykorzystaniem bazy danych Refinitiv Eikon.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Do  opracowania zestaw 5 zagadnień  (Jedno z nich to
wyjaśnienie  pojęć  ,  kolejne  -  rozwiązanie   problemu  teoretycznego  oraz  3  zadań
praktycznych wymagających obliczeń)  opracowanych pod kątem realizacji   założonych
efektów kształcenia (W2, U1, K1);
Wykład:  Egzamin  pisemny  -   Egzamin   w  formie  testu  -  warunkiem  uzyskania  oceny
pozytywnej  (3,0)  jest  prawidłowa odpowiedź  na  min.  50  % pytań testowych.  Kolejne
wartości ocen pozytywnych wystawiane będą  po uzyskaniu kolejnych 10% prawidłowych
odpowiedzi (W1, W2, U1, K1);
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 15.0 h
- udział w: Ćwiczenia 15.0 h
- konsultacje 4.0 h

OGÓŁEM: 34.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Studiowanie literatury 21.00 h

Przygotowywanie się do zaliczenia przedmiotu 20.00 h

OGÓŁEM:  41.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  75.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 75.0 h : 25.0h/ECTS = 3.00 ECTS 

Średnio: 3.0 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
1.36 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.64 punktów 
ECTS


