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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
System finansowy w państwie i  gospodarce. Pieniądz -  cena i  wartość.  System finansów
publicznych w Polsce (rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych).  Charakterystyka
rynku finansowego i jego podstawowych instrumentów.  Funkcjonowanie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.  Fundusze inwestycyjne i alternatywne inwestycje.  Ryzyko i
stopa  zwrotu  na  rynku  finansowym.   System  bankowy  w  Polsce  i  jego  rola  w  kreacji
pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej NBP.  Podstawy gospodarki finansowej sektora
przedsiębiorstw.

ĆWICZENIA
Kredyt  i  jego koszt.  Harmonogramy spłaty  zobowiązań.   Analiza  i  wycena instrumentów
rynku  pieniężnego (bonów,  weksli)  oraz  kapitałowego (obligacji,  akcji)  z  wykorzystaniem
metod  dyskontowych.  Struktura  budżetu  państwa  i  budżetów  jednostek  samorządu
terytorialnego. Analiza długu publicznego. Elementy techniki podatkowej.   Wykorzystanie
koncepcji  zmiennej  wartości  pieniądza w procesach decyzyjnych.   Analiza  i  ocena ryzyka
inwestycji na podstawie informacji pozyskanych z bazy danych Refinitiv.

CEL KSZTAŁCENIA
Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej,
rynku finansowego, jego instytucji i instrumentów finansowych oraz roli państwa i jednostek
samorządu  terytorialnego  w  regulowaniu  procesów  gospodarczych  za  pomocą
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_P6S_KK+, S/EFA_P6S_WK+, S/EFA_P6S_KO++, 
S/EFA_P6S_UW+++, S/EFA_P6S_WG++

Symbole efektów kierunkowych: KA6_UW1++, KA6_KO1+, KA6_KO2 +, KA6_KK2+, 
KA6_UW2++, KA6_WG4++, KA6_WK3 +

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Zna podstawowe pojęcia, instrumenty finansowe oraz mechanizmy funkcjonowania
rynku finansowego i jego segmentów.
W2 –Zna  podstawowe  pojęcia,  narzędzia  oraz  mechanizmy  funkcjonowania  jednostek
sektora finansów publicznych.
W3  –Rozumie  skutki  wykorzystania  fiskalnych  i  monetarnych  instrumentów  polityki
gospodarczej państwa dostrzegając zagrożenia wynikające z nierównowagi finansowej dla
uczestników rynków finansowych i społeczeństwa.

Umiejętności:

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
79/2021
Dyscypliny:  ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 
kierunkowe
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Ekonomia
Zakres kształcenia:  
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 1/2

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
15.00, Ćwiczenia: 15.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: - 
Wymagania wstępne: Podstawy 
przedsiębiorczości

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr Jarosław Skorwider-
Namiotko
e-mail: skorwider@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



U1 –Potrafi stosować koncepcję zmiennej wartości pieniądza w ocenie instrumentów i
procesów finansowych oraz podejmowaniu decyzji na rynku finansowym.
U2  –Potrafi  analizować  uwarunkowania  i  oceniać  skutki  przepływów  pieniężnych
podstawowych jednostek sektora finansów publicznych.

Kompetencje społeczne:

K1 –Jest gotów do odpowiedzialnego wykonywania pracy, projektowania i wykonywania
powierzonych zadań z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2, W3):Wykład konwencjonalny, wykład problemowy.
Ćwiczenia(U1,  U2,  K1):Pogadanka,  dyskusja,  referat,  studium  przypadku,  metoda
sytuacyjna, burza mózgów, metoda ćwiczebna.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Ocena  pracy  i  wspólpracy  w  grupie  -  Zespołowe  rozwiązanie  problemów
analitycznych  (analiza  i  opis  w  formie  raportu,  referatu  lub  eseju)  z  uwzględnieniem
aspektów  etycznych  analizowanych  zjawisk  ekonomiczno-finansowych.  Wymagane
zdobycie 50% punktów. (U1, U2, K1);
Ćwiczenia:  Kolokwium pisemne -  Rozwiązanie  problemów (analiza  i  opis)  dotyczących
wykorzystania instrumentów rynku finansowego oraz funkcjonowania jednostek sektora
finansów publicznych. Wymagane zdobycie 50% punktów. (U1, U2, K1);
Wykład: Egzamin ustny - Trzy pytania, po jednym z każdego efektu przedmiotowego (W1,
W2, W3). Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% pkt z każdego rozliczanego efektu.
Egzamin zerowy jest przewidziany w formie testu wielokrotnego wyboru. (W1, W2, W3);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  M. Podstawka (red.), tytuł: Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje,
wyd. PWN, rok 2021
2.  W. Dębski, tytuł: Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. PWN, rok 2021
3.  S. Owsiak, tytuł: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, wyd. PWN, rok 2021

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  U. Banaszak-Soroka (red.), tytuł: Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy,
wyd. C.H.Beck, rok 2019
2.  B. Pietrzak (red.), tytuł: System finansowy w Polsce, wyd. PWN, rok 2015
3.  J. Stiglitz, tytuł: Ekonomia sektora publicznego, wyd. PWN, rok 2015
4.   A.  Wyszyński,  J.  Skorwider-Namiotko,  tytuł:  Ocena  kondycji  finansowej  wybranych
podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce (na przykładzie klubów piłki nożnej i gmin),
wyd. IBG, rok 2020
5.   A.  Ostrowska,  P.  Pukin-Sowul,  P.  Dondalski,  tytuł:  Efektywność  finansowa sektora
bankowego w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych, wyd. IBG, rok 2021
6.  A.P. Faure, tytuł: Financial System: An Introduction, wyd. bookbone, rok 2013
7.  , tytuł: Baza danych Eikon / Refinitive, wyd. Thomson Reuters, rok 2022
1.  http://www.nbp.pl



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B
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Finanse

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:

zapoznanie się z literaturą obowiązkową 15.00 h

przygotowanie referatu / eseju / raportu 8.50 h

przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów 15.00 h

przygotowanie się do egzaminu 15.00 h

OGÓŁEM:  53.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  87.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 87.5 h : 25.0h/ECTS = 3.50 ECTS 

Średnio: 3.5 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
2.14 punktów 
ECTS


