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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia  

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki  
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 
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Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Podstawowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr III semestr  

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy  
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne 
Wiedza i umiejêtno�ci z matematyki w zakresie 

szkoùy �redniej  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie  
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2  

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 10     

id8877843 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojêciami i problemami 
matematyki finansowej oraz pokazanie praktycznych zastosowañ zdobytej wiedzy (lokaty 

terminowe, po¿yczki, kredyty).   
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Posiada wiedzê z zakresu podstawowych pojêã 
matematyki finansowej.  

wykùad K_W06 
S1A_W06 

W_02 

Ma elementarna wiedzê na temat rodzaju stóp 

procentowych, kalkulacji pieni¹dza w czasie, 

budowy planu spùaty kredytów i po¿yczek. 

wykùad 
 

K_W03 

S1A_W06 

U_01 

Student umie wyznaczyã wysoko�ã dyskonta 

prostego i handlowego. Potrafi wyliczyã warto�ã 

nominaln¹, aktualn¹ weksla oraz potrafi wykorzystaã  
zasadê równowa¿no�ci weksli.   

wykùad 
 

K_U01 
K_U03 
K_U05 S1A_U06  

S1A_U02 

U_02 

Student potrafi wyznaczyã warto�ã przyszù¹ i 

teraêniejsz¹ strumienia pùatno�ci przy staùej stopie 

procentowej zgodnej z okresem kapitalizacji. Umie 
sporz¹dziã plan spùaty kredytu (dla rat o zadanej 
wysoko�ci, rat malej¹cych i staùych przy staùej stopie 

procentowej zgodnej z okresem kapitalizacji).   

wykùad 
 

K_U01 
K_U03 
K_U04 
K_U05  

S1A_U06 
 S1A_U07 

K_01 

Student rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe 

¿ycie. Student pojmuje elementarny zwi¹zek miêdzy 

nakùadem pracy, a jej efektem.  

wykùad K_K01 

 S1A_K01 

K_02 

Potrafi elastycznie uzupeùniaã i dostosowywaã 

wiedzê oraz umiejêtno�ci w zakresie pojêã z 

matematyki finansowej w stosunku do 
zmieniaj¹cego siê rynku finansowego. 

wykùad  K_K05 

 S1A_K06 
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Rachunek czasu w matematyce finansowej. Stopa zwrotu. Procent prosty: 
dyskonto proste i handlowe. Weksle: warto�ã nominalna i aktualna, 

dyskontowanie weksli, równowa¿no�ã weksli. 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 
K_02 

2 Procent skùadany i ci¹gùy, oprocentowanie �rednie i efektywne. Lokaty 
terminowe. 

W_01 
W_02 
K_01 
K_02 

3 Wkùady oszczêdno�ciowe jako przykùad strumienia pùatno�ci. Warto�ã 

przyszùa i teraêniejsza wkùadów oszczêdno�ciowych w przypadku wkùadów 

zgodnych z okresem kapitalizacji przy staùej stopie procentowej. Wyznaczanie 

wysoko�ci wpùaty. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01 
K_02 

4 Plan spùaty kredytu  w przypadku spùat zgodnymi z okresem kapitalizacji: o 

zadanej wysoko�ci, ratami o staùej wysoko�ci, ratami malej¹cymi. 
W_01 
W_02 
U_02 
K_01 



K_02 
5 Kolokwium  U_01, 

U_02 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle  

W_02 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

U_01 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

U_02 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

K_01 

Monitorowanie aktywno�ci studenta na kursie zamieszczonym na  platformie edukacyjnej 

Moodle. Obserwacja pracy na wykùadzie. Dyskusja. 

K_02 Prace domowe w formie quizów, kolokwium. Obserwacja pracy na wykùadzie. Dyskusja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 10 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe   
7 Udziaù w egzaminie  
8 Konsultacje przygotowuj¹ce do rozwi¹zywania quizów 8 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
26 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 6 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ   
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19 Samodzielne wykonanie quizów 10 
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  26+26=52 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 26 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1 
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