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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
1/Istota, funkcje i podział instrumentów i rynków finansowych 2/ Rynek pieniężny: stopy%,
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. Na wykładach wykorzystano zasoby z bazy Refinitiv Eikon.

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 instrumentów pochodnych: kontrakty
terminowe i opcje. 7/ Pisemne kolokwium. W procesie dydaktycznym wykorzystano zasoby z
bazy Refinitiv Eikon.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  studentów  z  funkcjonowaniem  rynków  finansowych  w  Polsce  oraz
przedstawienie instrumentów  finansowych wraz z zasadami ich obrotu.

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/EFA_P7S_KO+, 
S/NZJA_P7S_UK+, S/NZJA_P7S_KO+, S/NZJA_P7S_WG+, 
S/EFA_P7S_UW+, S/NZJA_P7S_KK+, S/NZJA_P7S_WK+

Symbole efektów kierunkowych: KP7_UK1+, KP7_WG2+, KP7_UW2+, KP7_WK1+, KP7_KO2+, 
KP7_KK1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Student ma rozszerzoną wiedzę o:  1. systemie finansowym i rynkach finansowych,
2.  instrumentach  finansowych  i  zasadach  ich  notowania  na  rynkach  finansowych,  3.
normach (w tym etycznych) i regułach organizacyjnych instytucji finansowych.
W2 –

Umiejętności:

U1 –Student nabywa umiejętności: 1. rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących na
rynku finansowym,  2. oceny ryzyka rynków i instrumentów finansowych, 3. obliczania i
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kalkulacji stopy zwrotu z wybranych instrumentów finansowych.

Kompetencje społeczne:

K1 –Student ma świadomość dynamicznych zmian zachodzących na rynkach finansowych
wobec  czego  rozumie  potrzebę  uczenia  się  przez  całe  życie,  zachowując  ostrożność  i
krytycyzm  w  ocenie  instrumentów  finansowych  proponowanych  przez  instytucje
finansowe.  Student  jest  zaznajomiony  i  powinien  przestrzegać  norm  etycznych
obowiązujących na rynkach finansowych.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U1,  K1):Wykład  informacyjny  i  problemowy  w  formie  audytoryjno-
konwersacyjnej, obejmujący zagadnienia rynków finansowych i  wykorzystujący również
oficjalne i bieżące informacje ze stron instytucji rządowych i finansowych  oraz z platformy
Refinitiv Eikon
Ćwiczenia(W1,  W2,  U1,  K1):Ćwiczenia  konwersacyjne  -  obejmujące  specyficzne
zagadnienia  rynków  finansowych  i  instrumentów  na  nich  notowanych.   Ćwiczenia
wykorzystują oficjalne i bieżące informacje ze stron instytucji  rządowych i finansowych
oraz  platformę Refinitiv  Eikon.   W ramach ćwiczeń odbywają  się kalkulacje  finansowe
wybranych instrumentów finansowych z wykorzystaniem kalkulatorów oraz prezentacje
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.  Pozytywną  ocenę  z  kolokwium   student  otrzymuje po  udzieleniu  60%
poprawnych odpowiedzi. (W1, W2, U1, K1);
Wykład: Egzamin pisemny - Egzamin jest weryfikacją efektów kształcenia na podstawie
pisemnych  odpowiedzi  na  pytania  w  formie  testowej  i  opisowej.  Pozytywną  ocenę  z
egzaminu student otrzymuje po udzieleniu 60% poprawnych odpowiedzi. (W1, W2, U1,
K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Czekaj J., tytuł: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, wyd. PWN, rok 2003
2.  Dębski W., tytuł: Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. PWN, rok 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Szyszka A, tytuł: Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku
kapitałowym, wyd. Wydawnictwo UE w Poznaniu , rok 2009
2.   Jajuga  K.,  Jajuga  T.,  tytuł:  Instrumenty  finansowe,  aktywa  niefinansowe,  ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa, wyd. PWN, rok 2011



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12S2O-RYNF
ECTS: 2.5
CYKL:  2021L

Rynki finansowe

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:

OGÓŁEM:  0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  34.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 34.0 h : 25.0h/ECTS = 1.36 ECTS 

Średnio: 2.5 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
1.14 punktów 
ECTS


