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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WPROWADZENIE DO FINANSÓW, PG_00037998

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jarosław Ziętarski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Jarosław Ziętarski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Wprowadzenie do finansów 2023 - Moodle ID: 28431
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28431

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 4.0 30.0 50

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z procesami finansowymi zachodzącymi w gospodarce.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W09] ma pogłębioną wiedzę 
pozwalającą na analizowanie, 
diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów powstających w 
organizacjach i jej poszczególnych 
obszarach działania oraz metody 
szacowania wartości, potencjału 
rynkowego i strategicznego

Klasyfikuje oferty
kredytów na podstawie RRSO i
całkowitego kosztu kredytu. 
Rozwiązuje podstawowe problemy 
związane z ryzykiem walutowym i 
rentownością przedsięwzięć, 
dźwignią operacyjną i finansową 
oraz przepływów pieniężnych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U09] wykorzystuje dane 
finansowe w podejmowaniu 
decyzji krótkoterminowych i 
strategicznych, ocenie płynności i 
kondycji finansowej

Klasyfikuje produkty rynku
finansowego, rozwiązuje
problemy kosztu pieniądza w 
czasie.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu 1 Istota i funkcje finansów.

 

2 Systematyka zjawisk finansowych.

3 Rola finansów w gospodarce rynkowej: (rachunki strumieni finansowych w gospodarce, przepływy 
finansowe w gospodarce).

4 Polityka finansowa i jej funkcje.

5 Uczestnicy rynku finansowego:

5a -  finanse publiczne,

5b - bank centralny i banki komercyjne,

5c - finanse przedsiębiorstw,

5d - finanse UE.

6 Tendencje w nowoczesnych finansach.  

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja własna 0.0% 80.0%
kolokwium pisemne 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

1. Dorota Korenik, Stanisław Korenik, Podstawy Finansów, PWN, 
2010.2. Praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Finanse, Difin, 
2013.3. Marian Podstawka, Finanse. Instytucje, instrumenty, 
podmioty,rynki, regulacje, PWN, 2011.

4. P. Kowalik, A. Pietrzak, Finanse międzynarodowe, zbiór zadań, 
PWN, 2005

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii 
ipraktyki, Warszawa 2014.2. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, 
System finansowy w Polsce,Warszawa 2012.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Na czym polega funkcja kontrolna finansów? 

 

Na czym polega funkcja stabilizacyjna finansów?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


