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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU FINANSOWYM, PG_00053118

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 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 dr hab. Maria Jastrzębska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Maria Jastrzębska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Decyzje przedsiębiorstw na rynku finansowym - Moodle ID: 21772
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=21772

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

60 8.0 32.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania 
poszczególnych segmentów rynku finansowego umożliwiających podjęcie decyzji odnośnie lokowania 
kapitału, pozyskania kapitału i ograniczania ryzyka.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W07] ma pogłębioną wiedzę 
dotyczącą metod opisu zjawisk 
społeczno-gospodarczych w tym 
technik pozyskiwania informacji 
rynkowych oraz metod analizy i 
modelowania procesów 
gospodarczych

Student ma wiedzę na temat 
funkcjonowania rynku 
finansowego i instrumentów na 
nim występujących.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U14] umie doskonalić się 
poprzez systematyczne 
pozyskiwanie wiedzy i umiejętności

Student potrafi pozyskać wiedzę z 
obszaru rynku finansowego i jego 
wypływu na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U02] potrafi wykorzystywać 
wiedzę teoretyczną z zakresu 
ekonomii i finansów pozyskiwać, 
analizować i interpretować dane 
dotyczące procesów i zjawisk 
gospodarczych i na ich podstawie 
formułować własne opinie

Student potrafi określić 
przydatność instrumentów 
finansowych z różnych 
segmentów rynku finansowego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U07] potrafi wykorzystać 
uzyskaną wiedzę z zakresu nauk 
ekonomicznych i metod 
ilościowych do identyfikacji, 
formułowania i propozycji 
rozwiązań konkretnych problemów 
gospodarczych i oceny ich 
skuteczności

Student potrafi wykorzystać 
wiedzę w zakresie instrumentów 
finansowych do ograniczania 
ryzyka finansowego.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu Wykłady: Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. Cel zarządzania finansami. Potrzeby 
przedsiębiorstwa w różnych fazach cyklu życia. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa. 
Rynek finansowy jako miejsce podejmowania decyzji finansowych przez przedsiębiorstwo. Decyzje 
przedsiębiorstwa na rynku pieniężnym. Decyzje przedsiębiorstw na rynku depozytowo kredytowym. Decyzje 
przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Instrumenty wspierające działalność przedsiębiorstwa ocena 
możliwości ich wykorzystania przez przedsiębiorstwo. Decyzje przedsiębiorstwa na rynku walutowym. 
Rynek instrumentów pochodnych jako miejsce ograniczania ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.  

 

Ćwiczenia: Przedsiębiorstwo jako podmiot na rynku. Fazy cyklu życia przedsiębiorstwa a jego decyzje 
finansowe. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Determinanty decyzji finansowych - rentowność, 
płynność, zadłużenie. Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym. Rynek pieniężny i jego instrumenty. 
Decyzje przedsiębiorstwa na rynku depozytowo kredytowym. Rynek kapitałowy w działalności 
przedsiębiorstwa.  Instrumenty wspomagające działalność przedsiębiorstwa. Decyzje przedsiębiorstwa na 
rynku walutowym. Decyzje przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin pisemny z teorii 60.0% 50.0%
projekt własny studenta 60.0% 25.0%
kolokwium z zadań 60.0% 25.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., 
Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym, Wydawnictwo PG, 
Gdańsk 2019.

 

2. Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., 
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym, Wydawnictwo PG, Gdańsk 
2019.

3. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji 
finansowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2021

Uzupełniająca lista lektur 1. Brigham E., Houston J., Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 
2015

 

2. Capiega M., Szustak G., Gradoń  W., Szewczyk Ł, Infrastruktura 
rynku finansowego, CH. Beck, warszawa 2019

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 
2015

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymień instrumenty dłużne na rynku kapitałowym

 

W jaki sposób instrumenty pochodne wpływają na ograniczanie ryzyka finansowego przedsiębiorstwa? 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


