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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSE MIĘDZYNARODOWE, PG_00037097

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
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 3.0

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 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Przygotowanie studentów do pojmowania procesów zachodzących w finansach międzynarodowych, w 
zakresie: kursów walutowych, pozycji walutowej, bilansu płatniczego, transakcji terminowych, kontraktów 
opcyjnych i swapowych oraz zabezpieczenia ryzyka kursowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W15] posiada pogłębioną 
wiedzę w zakresie procesów 
zachodzących w przedsiębiorstwie 
i ryzyk z nim związanych

Charakteryzuje główne zmiany
związane z kursem walutowym, 
opisuje ich
wpływ na finanse organizacji
gospodarczych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U03] potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych i w oparciu o nie 
przedstawiać propozycje 
rozwiązań

Szacuje wartość kursu 
walutowego i jego wpływ na 
sytuację przedsiębiorstwa

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Kurs walutowy, pozycja walutowa, bilans płatniczy, transakcje terminowe, kontrakty opcyjne i swapowe, 
zabezpieczenie ryzyka kursowego

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium pisemne 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur P. Kowalik, A. Pietrak Finanse Międzynarodowe Zbiór Zadań
Uzupełniająca lista lektur P. Kowalik, A. Pietrak Finanse Międzynarodowe Zbiór Zadań
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
oblicz kurs krzyżowy, kiedy wypada data waluty spot,  otrzymałeś dwustronne kursy dolara amerykańskiego 
lub euro wobec walut kwotowanych podane przez pięciu dealerów na rynku. Jako użytkownik rynku musisz 
wybrać najlepszy dostępny kurs EUR/USD – od którego dealera kupiłbyś 1000 dolarów? 
Ile wyniesie kurs forward?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


