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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
System finansowy w państwie i gospodarce. Pieniądz - cena i wartość. System bankowy w
Polsce i jego rola w kreacji pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Charakterystyka
rynku finansowego i  jego podstawowych instrumentów (bony pieniężne, bony skarbowe,
weksle,  pożyczki  międzybankowe,  akcje  PDA,  prawa  poboru,  obligacje,  listy  zastawne,
kontrakty  terminowe  i  opcje).  Funkcjonowanie  Giełdy  Papierów  Wartościowych  w
Warszawie.  Fundusze inwestycyjne i  alternatywne inwestycje -  przykłady.  Ryzyko i  stopa
zwrotu  na  rynku  finansowym.  System  finansów  publicznych  w  Polsce  (rządowy,
samorządowy i ubezpieczeń społecznych).

ĆWICZENIA
Pieniądz na rynku finansowym (wycena wartości bieżącej i przyszłej pojedynczych płatności
oraz strumieni płatności). Działalność operacyjna banków (oprocentowanie a koszt kredytu,
RRSO,  sporządzanie  harmonogramów  spłat  zobowiązań).  Analiza  stóp  zwrotu  i  ryzyka
wybranych  instrumentów  rynku  pieniężnego  (bony  skarbowe,  bony  pieniężne,  weksle).
Wycena akcji i obligacji modelem dyskontowym. Przepływy pieniężne w sektorze finansów
publicznych. Analiza budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

CEL KSZTAŁCENIA
Przekazanie  wiedzy  z  zakresu  mechanizmów  funkcjonowania  systemu  finansowego  w
gospodarce rynkowej, zasad funkcjonowania i organizacji rynku finansowego jego instytucji i
instrumentów finansowych. Nabycie umiejętności oceny efektywności instrumentów rynku
finansowego oraz zasad ich stosowania przez uczestników rynków 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/NZJA_P6S_WG+, S/EFA_P6S_UW+++, S/EFA_P6S_WG+, 
S/EFA_P6S_KO+, S/NZJA_P6S_WK++, S/NZJA_P6S_UW+++, 
S/NZJA_P6S_KO+

Symbole efektów kierunkowych: KP6_UW1+, KP6_UW2++, KP6_WG3+, KP6_WK2+, 
KP6_KO3+, KP6_WK1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Opisuje mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowe
W2  –Charakteryzuje  jednostki  sektora  finansów  publicznych,  zasady  ich  gospodarki
finansowej, instrumenty oraz znaczenie dla gospodarki
W3  –Objaśnia  istotę,  zasady  wyceny  i  stosowania  instrumentów  oraz  narzędzi
finansowych.

Umiejętności:

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
683/2020
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A - przedmioty 
podstawowe
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Zarządzanie
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 1/2

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
15.00, Ćwiczenia: 30.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Mikroekonomia 
Wymagania wstępne: podstawy 
przedsiębiorczości

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: wymagane 
kalkulatory na ćwiczeniach i 
kolokwiach pisemnych, 
wykorzystanie danych pochodzących 
bazy Eikon Refinitive (Thomson 
Reuters).



U1  –Wykorzystuje  metody  wyceny  wartości  pieniądza  do  oceny  procesów,  zjawisk  i
instrumentów występujących na rynku finansowym
U2  –Dokonuje  wyboru  instrumentów  finansowych  pod  kątem  ich  dochodowości,
płynności i ryzyka
U3  –Sporządza,  analizuje  i  ocenia  elementy  planów  i  instrumenty  stosowane  przez
jednostki sektora finansów publicznych

Kompetencje społeczne:

K1 –Odpowiedzialnie i  kompleksowo przygotowuje się do pracy, projektuje i  wykonuje
powierzone zadania

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  W3,  K1):wykład  informacyjny  i  problemowy  wspomagany
audiowizualnie
Ćwiczenia(U1,  U2,  U3,  K1):Analiza  studiów  przypadków,  dyskusja,  praca  zespołowa  i
indywidualna,  przykłady i  zadania problemowe, wykorzystanie  danych pochodzących z
bazy Eikon Refinitive (Thomson Reuters).

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pisemnego kolokwium
obejmującego m.in. pytania testowe oraz zadania problemowe (U1, U2, U3, K1);
Wykład:  Egzamin  pisemny  -  ustrukturyzowane  pytania,  test  wyboru,  zagadnienia
problemowe (W1, W2, W3, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Podstawka, tytuł:  Finanse. Instytucje, instrumenty,  podmioty, rynki,  regulacje, wyd.
PWN, rok 2019
2.  Ostaszewski, tytuł: Finanse, wyd. Difin, rok 2013
3.  Dębski, tytuł: Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. PWN, rok 2018
1.  https://eikon.thomsonreuters.com/index.html

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Jaworski, Zawadzka, tytuł: Bankowość, wyd. Poltext, rok 2011
2.  Owsiak, tytuł: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, wyd. PWN, rok 2016



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12S1O-FINS
ECTS: 3.0
CYKL:  2021L

Finanse

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 15.0 h
- udział w: Ćwiczenia 30.0 h
- konsultacje 4.0 h

OGÓŁEM: 49.0h

2. Samodzielna praca studenta:

samodzielna praca z literaturą 10.00 h

przygotowanie do kolokwiów 10.00 h

przygotowanie do egzaminu 6.00 h

OGÓŁEM:  26.0h

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
1.96 punktów 
ECTS

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


