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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu RYNKI FINANSOWE, PG_00049637

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

16 10.0 74.0 100

Cel przedmiotu Poznanie mechanizmów funkcjonujących na poszczególnych rodzajach rynku oraz nabycie umiejętności 
rozpoznawania poszczególnych instrumentów charakterystycznych dla danego rynku wraz z ich wyceną.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K04] Myśli i działa w sposób 
przedsiębiorczy.

Student stosuje wybrane techniki 
inwestycji kapitałowych. Pracując 
w grupie uczy się podejmowania 
decyzji, analizuje poziom ryzyka 
oraz weryfikuje na bieżąco 
uzyskane rezultaty.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U08] Posiada umiejętność 
zastosowania narzędzi 
matematycznych i 
informatycznych do analizowania 
zjawisk ekonomicznych i 
podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze.

Student rozróżnia mechanizmy 
działające na poszczególnym 
segmencie rynku finansowego, 
oblicza stopę zwrotu z inwestycji 
w wybrane instrumenty finansowe, 
klasyfikuje i opisuje poszczególne 
segmenty rynku finansowego, 
wyjaśnia funkcjonowanie 
transakcji terminowych, porównuje 
poszczególne kursy walutowe i 
rozróżnia je, analizuje zmiany na 
rynku kapitałowym, stosuje 
strategie rynkowe przy 
inwestycjach na giełdzie papierów 
wartościowych, konstruuje własne 
portfele inwestycyjne.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W09] Zna sposoby i 
narzędzia pozyskiwania i 
gromadzenia danych, w tym 
również informatyczne, 
wykorzystywanych w analizie i 
wyjaśnianiu zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student analizuje zachowania 
giełd finansowych, terminowych 
oraz towarowych i na tej 
podstawie wyciąga wnioski 
dotyczące trendu rozwojowego w 
gospodarce.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu WYKŁADY Istota rynku finansowego i jego elementy; klasyfikacja rynków finansowych i ich charakterystyka, 
podmioty funkcjonujące na rynku finansowym; rola, funkcje oraz sposoby ujmowania zasobów pieniądza w 
gospodarce rynkowej; rynek pieniężny – znaczenie, funkcje i uczestnicy; instrumenty rynku pieniężnego, 
rynek kapitałowy – podstawy prawne i uczestnicy rynku; instrumenty rynku kapitałowego; giełda papierów 
wartościowych – organizacja i działanie; rynek walutowy – podstawowe pojęcia i zakres działania rynku; 
instrumenty rynku walutowego; rynek depozytowo-kredytowy; rynek instrumentów pochodnych; giełdy: 
towarowa i terminowa – organizacja i działanie; międzynarodowe organizacje finansowe na rynku 
walutowym. ĆWICZENIA Istota rynku finansowego i jego elementy; klasyfikacja rynków finansowych i ich 
charakterystyka, podmioty funkcjonujące na rynku finansowym; rola, funkcje oraz sposoby ujmowania 
zasobów pieniądza w gospodarce rynkowej; rynek pieniężny – znaczenie, funkcje i uczestnicy; instrumenty 
rynku pieniężnego, rynek kapitałowy – podstawy prawne i uczestnicy rynku; instrumenty rynku kapitałowego; 
giełda papierów wartościowych – organizacja i działanie; rynek walutowy – podstawowe pojęcia i zakres 
działania rynku; instrumenty rynku walutowego; rynek depozytowo-kredytowy; rynek instrumentów 
pochodnych; giełdy: towarowa i terminowa – organizacja i działanie; międzynarodowe organizacje finansowe 
na rynku walutowym.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wymaga znajomości makroekonomii, finansów organizacji gospodarczych, matematyki finansowej.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press, 
Warszawa 2001; Reilly F.: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, 
PWE, Warszawa 2001; Milo W.: Finansowe rynki kapitałowe, PWN, 
Warszawa 2000; Johnson: Financial Market Complexity, Oxford 
University Press, 2003.

Uzupełniająca lista lektur Niedziółka P.: Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, 
Warszawa 2009.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Obliczanie dochodu z inwestycji w papiery wartościowe o charakterze własnościowym i dłużnym, ocena 
dochodowości ofert banków komercyjnych - oprocentowanie proste (rachunek bieżący), oprocentowanie 
składane (lokaty terminowe). Strategie stosowane przez inwestorów na rynkach kapitałowych w odniesieniu 
do instrumentów finansowych jak i towarowych. Transakcje terminowe na rynkach towarowych z 
przykładami zastosowania w celu osiągnięcia zakładanych korzyści finansowych przy akceptacji danego 
poziomu ryzyka.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


