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TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁAD
System finansowy w Polsce. Przepływy pieniężne w sektorze finansów publicznych. Budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego - pojęcie, struktura, konsekwencje
nierównowagi. Efektywność sektora finansów publicznych: system ubezpieczeń społecznych
i  zdrowotnych  oraz  dług  publiczny  -  konsekwencje  nierównowagi.  Pieniądz  i  polityka
pieniężna banku centralnego. Struktura systemu bankowego.  Rynek finansowy – pojęcie,
funkcje,  uczestnicy.  Instrumenty  rynku  pieniężnego,  kapitałowego  i  towarowego.  Giełda
papierów wartościowych. Ryzyko na rynku finansowym.

ĆWICZENIA
Struktura budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Analiza długu
publicznego.  Elementy  techniki  podatkowej.  Wykorzystanie  koncepcji  zmiennej  wartości
pieniądza w procesach decyzyjnych. Harmonogramy spłaty zobowiązań.  Analiza i  wycena
instrumentów  rynku  pieniężnego  (bonów,  weksli)  oraz  kapitałowego  (obligacji,  akcji)  z
wykorzystaniem  metod  dyskontowych.  Analiza  stóp  zwrotu  i  ocena  ryzyka  na  rynkach
finansowych i towarowych na podstawie informacji pozyskanych z zewnętrznych baz danych
(Refinitiv, Bloomberg itp.).

CEL KSZTAŁCENIA
Nabycie  wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  analizy  relacji  między  jednostkami  sektora
finansów publicznych  a  rynkami  finansowymi  oraz  identyfikacji  rodzajów  i  konsekwencji
realizowanych przepływów pieniężnych.

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_UW+++, 
S/EFA_P6S_WG++, S/EFA_P6S_KR+

Symbole efektów kierunkowych: KA6_KR1+, KA6_UW1++, KA6_KK2+, KA6_UW2++, 
KA6_WG4++, KA6_WK3 +

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Zna podstawowe pojęcia, instrumenty finansowe oraz zasady funkcjonowania rynku
finansowego i jego segmentów.
W2 –Zna podstawowe pojęcia, narzędzia oraz zasady 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:
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Uwagi dodatkowe: 



U1 –Potrafi wyceniać wybrane instrumenty finansowe i wykorzystywać te informacje w
celu prawidłowego podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka.
U2  –Potrafi  analizować  uwarunkowania  i  oceniać  skutki  przepływów  pieniężnych
podstawowych jednostek sektora finansów publicznych.

Kompetencje społeczne:

K1 –Jest gotów do uwzględniania aspektów społecznych i etycznych w procesach analizy i
oceny zjawisk na rynku finansowym.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1, W2, W3):Wykład monograficzny i problemowy
Ćwiczenia(U1, U2, K1):Ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań, studia przypadku,
dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, pogadanka

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium pisemne -  Rozwiązanie  problemów (analiza  i  opis)  dotyczących
wykorzystania instrumentów rynku finansowego. Wymagane zdobycie 50% punktów (U1,
U2, K1);
Ćwiczenia:  Esej  -  Zespołowe  rozwiązanie  problemu  (analiza  i  opis  w  formie  eseju)  z
uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych analizowanych zjawisk ekonomiczno-
finansowych. 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 przewidziany jest w formie testu wielokrotnego wyboru. (W1, W2, W3);
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Finanse publiczne i rynki finansowe

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 5.0 h

OGÓŁEM: 50.0h

2. Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do egzaminu 15.00 h

zapoznanie się z literaturą obowiązkową 14.50 h

przygotowanie się do ćwiczeń i ich zaliczenia 15.00 h

OGÓŁEM:  44.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  94.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 94.5 h : 27.0h/ECTS = 3.50 ECTS 

Średnio: 3.5 ECTS

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

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


