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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.  Finanse
publiczne. Budżet Państwa i  jego rola w gospodarce. Charakterystyka rynku finansowego
oraz  kapitałowego.  Podstawy  gospodarki  finansowej  przedsiębiorstw.  Sprawozdawczość
finansowa oraz analiza sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

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.  Źródła  finansowania  działalności  gospodarczej.  Analiza  sytuacji
finansowej podmiotów gospodarczych (analiza wstępna i wskaźnikowa).  Ocena projektów
inwestycyjnych metodami prostymi i dyskontowymi.

CEL KSZTAŁCENIA
Przekazanie  wiedzy  z  zakresu  mechanizmów  funkcjonowania  systemu  finansowego  w
gospodarce rynkowej, zasad funkcjonowania i organizacji rynku finansowego oraz instytucji
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: T/IMP_P6S_WG1+, O_P6S_KK1+, O_P6S_KR1+, 
S/NZJP_P6S_UW1++, InzP_P6S_WG1+, S/NZJP_P6S_WG1+

Symbole efektów kierunkowych: KP6_KK1+, KP6_UW1++, KP6_WG11+, KP6_WG1++

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Student Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, instytucji
finansowych oraz instrumentów finansowych w gospodarce rynkowej.
W2  –Zna  i  rozumie  istotę,  zasady  funkcjonowania  i  wyceny  instrumentów  rynku
finansowego.Zna i rozumie zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw, instytucji rynku
finansowego oraz sektora publicznego.

Umiejętności:

U1  –Potrafi  wykorzystać  metody  analizy  finansowej  do  analizy  procesów,  zjawisk  i
instrumentów występujących na rynku finansowym.
U2  –Potrafi  dokonać  wyceny  i  wyboru  instrumentów  finansowych  pod  kątem  ich

Akty prawne określające efekty 
uczenia się: 
215/2017
Dyscypliny:  inżynieria materiałowa, 
nauki o zarządzaniu i jakości
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 
kierunkowe
Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie i 
inżynieria produkcji
Zakres kształcenia:  Zarządzanie 
innowacjami
Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia
Rok/semestr: 1/2

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
16.00, Ćwiczenia: 27.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Podstawy mikroekonomii i 
makroekonomii. Matematyka 
Wymagania wstępne: Wiedza z 
zakresu podstaw ekonomii, 
matematyki

Nazwa jednostki org. realizującej 
przedmiot:  Instytut Ekonomii i 
Finansów
Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu: dr inż. Ryszard Stempel
e-mail: stempelr@uwm.edu.pl

Uwagi dodatkowe: 



dochodowości, płynności i ryzyka.

Kompetencje społeczne:

K1  –Jest  gotów  do  odpowiedzialnego  i  kompleksowego  przygotowania  się  do  pracy,
projektuje i wykonuje powierzone zadania.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U2,  K1):Wykład  monograficzny  z  elementami  studium  przypadku.
Wykład problemowy.
Ćwiczenia(W1,  W2,  U1,  U2,  K1):Praktyczne  rozwiązywanie  przykładów empirycznych  z
aktywnym uczestniczeniem studentów Analiza studiów przypadków. Praca zespołowa i
indywidualna.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne - Uzyskanie min.50% punktów z pisemnego sprawdziany
przeprowadzonego w formie pytań otwartych i  zamkniętych.  Obecność na wykładach.
(W2, U1, U2, K1);
Ćwiczenia: Kolokwium pisemne -  Uzyskanie min.50% punktów z kolokwiów pisemnych
obejmujących rozwiązywanie przykładów z zakresu tematyki finansów. Uczestnictwo w
zajęciach. (W2, U1, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium pisemne -  Uzyskanie  min.50% punktów z  pisemnego sprawdziany
przeprowadzonego w formie pytań otwartych i  zamkniętych.  Obecność na wykładach.
(W1, W2, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -   Uzyskanie  min.50%  punktów  z  kolokwiów  pisemnych
obejmujących rozwiązywanie przykładów z zakresu tematyki finansów. Uczestnictwo w
zajęciach. (W1, W2, U2, K1);
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Finanse

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 16.0 h
- udział w: Ćwiczenia 27.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 45.0h

2. Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń 15.00 h

- przygotowanie do kolokwiów pisemnych 21.00 h

OGÓŁEM:  36.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  81.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 81.0 h : 27.0h/ECTS = 3.00 ECTS 

Średnio: 3.0 ECTS

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

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


