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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
1/Istota, funkcje i podział instrumentów i rynków finansowych 2/ Rynek pieniężny: stopy
procentowe,  instrumenty  i  transakcje.  3/Rynek  kapitałowy:  rynek  pierwotny  –  istota,
wprowadzanie p.w. do obrotu, określanie ceny, rynek wtórny – uczestnicy,funkcje. 4/Akcje:
rodzaje,prawa  akcjonariuszy,  zasady  emisji,  metody  wyceny.  5/Obligacje:rodzaje,zasady
emisji, wycena. 6/Warszawska Giełda Papierów Wartościowych: systemy notowań, rodzaje
zleceń  maklerskich,  rodzaje  i  funkcje  indeksów  giełdowych,  podstawowe  strategie
inwestycyjne. 7/Rynek walutowy i instrumentów pochodnych: transakcje natychmiastowe,
terminowe, pojęcie i rodzaje opcji.

ĆWICZENIA
1/  Globalizacja  rynków  finansowych:  relacje  między  konkurencją  i  regulacją  na  rynku
finansowym,inwestorzy  instytucjonalni  na  rynku  kapitałowym.2/Analiza  rentowności
instrumentów  rynku  pieniężnego  3/Analiza  instrumentów  udziałowych  i  dłużnych:  stopy
zwrotu, czynniki determinujące wartość, metody wyceny. 5/Ryzyko na rynku finansowym:
dywersyfikacja  ryzyka,  analiza  portfelowa.  6/  Rynek  opcji:podstawowe parametry  opcji  i
strategie opcyjne. 7/ Pisemne kolokwium.

CEL KSZTAŁCENIA
Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania rynków i instrumentów
finansowych

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/EFA_P7S_WG+, S/NZJA_P7S_UW+, S/NZJA_P7S_WG+, 
S/EFA_P7S_UW+, S/NZJA_P7S_KK+

Symbole efektów kierunkowych: KP7_UW1+, KP7_WG4+, KP7_KK1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1  –Ma  rozszerzoną  wiedzę  o  różnych  rodzajach  instrumentach  finansowych
występujących  na  rynkach  finansowych.  Nabywa pogłębioną  wiedzę  na  temat  norm i
reguł organizujących struktury i instytucje finansowe

Umiejętności:

U1 –Nabywa umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych, rozszerzoną
o  umiejętność  oceny  ryzyka  i  stopy  zwrotu  związanego  z  wykorzystaniem  wybranych
instrumentów finansowych

Kompetencje społeczne:

K1 –Ma świadomość dynamicznych zmian zachodzących na rynkach finansowych wobec

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
684/2020
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: 
Grupa przedmiotów: 
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Rachunkowość i 
zarządzanie finansami
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 2/4

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
10.00, Ćwiczenia: 10.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
mikroekonomia, makroekonomia, 
finanse 
Wymagania wstępne: znajomość 
podstaw finansów i makroekonomii

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr Karol Wojtowicz
e-mail: karolw@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: studium 
przypadku z wykorzystaniem bazy 
danych Eikon Refinitive - Thomson 
Reuters, wymagane kalkulatory na 
ćwiczeniach, kolokwium i na 
egzaminie końcowym



czego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zachowując ostrożność i krytycyzm w
ocenie innowacji finansowych proponowanych przez instytucje finansowe.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, U1, K1):wykład informacyjny i problemowy wspomagany audiowizualnie
Ćwiczenia(W1, U1, K1):studium przypadku z wykorzystaniem bazy danych Eikon Refinitive
-  Thomson  Reuters,  ćwiczenia  audytoryjne  -  wycena  wybranych  instrumentów
finansowych

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego kolokwium
obejmującego m.in. zadania związane z kalkulacją parametrów wybranych instrumentów
finansowych (W1, U1, K1);
Wykład:  Egzamin  pisemny  -  ustrukturyzowane  pytania,  test  wyboru,  zagadnienia
problemowe (W1, U1, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Czekaj, tytuł: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, wyd. PWN, rok 2017
2.  Dębski, tytuł: Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. PWN, rok 2014
3.  Jajuga, tytuł: Inwestycje, wyd. PWN, rok 2015
1.  https://eikon.thomsonreuters.com/index.html

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Sławiński A., Chmielewska A., tytuł: Zrozumieć rynki finansowe, wyd. PWE, rok 2017
2.   Munir  Al-Kaber,  tytuł:  Rynki  finansowe,  wyd.  Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, rok 2010



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12N2O-RYNF
ECTS: 2.5
CYKL:  2021L

Rynki finansowe

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 10.0 h
- udział w: Ćwiczenia 10.0 h
- konsultacje 4.0 h

OGÓŁEM: 24.0h

2. Samodzielna praca studenta:

studium literatury 15.00 h

praca nad studium przypadku 12.00 h

przygotowanie do zaliczenia 8.00 h

przygotowanie do egzaminu 7.50 h

OGÓŁEM:  42.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  66.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 66.5 h : 1h/ECTS = 66.50 ECTS 

Średnio: 2.5 ECTS

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

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
-21.50 punktów 
ECTS


