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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Essentials of Finance, PG_00049694

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie 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 na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 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 Katarzyna Kubiszewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Katarzyna Kubiszewska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Essential of Finance (BIM 22/23) - Moodle ID: 25270
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25270

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

45 10.0 45.0 100

Cel przedmiotu Student definiuje finanse i instytucje finansowe, rozróżnia rynki finansowe i ich instrumenty.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U11] stosuje metody i 
narzędzia analityczne w 
kształtowaniu podstawowej 
strategii przedsiębiorstwa

Student analizuje zmiany 
zachodzące na rynkach 
finansowych

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W08] zna w stopniu 
podstawowym metody i narzędzia 
prowadzenia badań związanych z 
poszczególnymi obszarami 
funkcjonowania przedsiębiorstwa

Student definiuje finanse i 
instytucje finansowe;

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U04] opisuje problemy 
finansowe w różnych obszarach 
funkcjonowania organizacji

Student rozróżnia rynki finansowe 
i ich instrumenty, zasady 
działania, uczestników;

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Wstęp do finansów; Inflacja; Rynki finansowe - zasady działania, cele, instrumenty, uczestnicy; Proces 
kreacji pieniądza; Rynki finansowe w Chinach i UE

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Mikroekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium 60.0% 50.0%
Egzamin 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial 
Markets, Pearson Higher Education, 2010; Kidwell David, Whidbee 
David, Blackwell David, Peterson Richard, Financial Institutions, 
markets and money, Jonh Wiley nad Sons. Inc, NJ 2008; Ritter 
Lawerence Silber Willian, Udell Gregory, Principles of Money, Banking 
and Financial markets, Addison-Wesley Series in Economics, 2004; 
current press and magazines e.g. The Economist

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagań
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Czy stopa inflacji w Polsce rosła czy spadała w ciągu kilku ostatnich lat? A stopy procentowe?
2. Kiedy miała miejsce ostatnia recesja?
3. Jakbyś mógł zmienić swoje decyzje pod wpływem spadku stóp procentowych?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


