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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSE, PG_00058432

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

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 polski

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 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 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
Prezentacja multimedialna
Dyskusja
Rozwiązywanie zadań (case study)

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 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu finansowego, uwzględniając zróżnicowanie jego 
struktury w kontekście krajowym i międzynarodowym

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U05] projektuje innowacyjne 
rozwiązania trudnych problemów 
uzyskując ekonomiczne i 
społecznie wartościowe wyniki

rozróżnia zastosowania 
dostępnych sposobów 
finansowania w instytucjach 
publicznych, przedsiębiorstwach i 
gospodarstwach domowych

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W06] klasyfikuje pozyskiwane 
informacje oceniając ich 
przydatność do rozwiązania 
sformułowanego problemu

klasyfikuje pozyskiwane 
informacje, oceniając ich 
przydatność w kontekście analizy 
systemu finansowego

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Pojęcie, formy i funkcje pieniądza; popyt na pieniądz i podaż pieniądza.
Pojęcie, zakres i funkcje finansów.
Finanse w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz finanse publiczne i finanse prywatne.
Gospodarka finansowa pojęcie i rodzaje
Rozliczenia pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe; system płatniczy i systemy płatności.
Polityka finansowa państwa (fiskalna i monetarna) - istota, cele, instrumenty.
System finansowy pojęcie, struktura, funkcje, tendencje.
Instytucje finansowe - pojęcie i rodzaje.
Instrumenty finansowe pojęcie i rodzaje.
Rynki finansowe - pojęcie i rodzaje

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium z zadań 60.0% 25.0%
projekt własny studenta 60.0% 25.0%
test z wiedzy z wykładów 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Podstawka, M. (red.), 2021,  Finanse. Instytucje, instrumenty, 
podmioty, rynki, regulacje red. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN.
Owsiak S., (2015), Finanse, PWE, Warszawa 2015.
Zadora H., (2015), Finanse. Kategorie-zjawiska-procesy-podmioty, 
Difin, Warszawa 2015.

Uzupełniająca lista lektur Jastrzębska M., 2001, Podstawy finansów, WWG Ekonomicos, Gdańsk-
Sopot..
Jajuga K., 20017, Elementy nauki finansów, Wydawnictwo PWE, 
Warszawa.
Barembruch A., 2019, Zarządzanie finansami osobistymi, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Formy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.
Rodzaje instrumentów pochodnych i ich funkcje.
Struktura systemu finansowego 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


