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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów Specjalno�ciowy 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr Semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 

Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne 
 

Makroekonomia 

Egzamin  
 

Tak 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 15 - - 10 - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami zwi¹zanymi z 

organizacj¹ i funkcjonowaniem rynku kapitaùowego oraz operacjami przedsiêbiorstw 

prowadzonymi na tym rynku.  

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê o rynkowym systemie 

finansowym. Zna strukturê systemu finansowego, w tym 

zwùaszcza strukturê rynku kapitaùowego, jego funkcje 

oraz znaczenie dla gospodarki. Ma równie¿ wiedzê nt. 

mechanizmów rynków finansowych. 

Wykùad 
Projekt 

K_W03 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W06 

W_02 

Ma podstawow¹ wiedzê nt. instytucji finansowych  
w tym zwùaszcza gieùdy papierów warto�ciowych. 

Rozumie znaczenie gieùdy papierów warto�ciowych w 

gospodarce finansowej podmiotów gospodarczych oraz 

zna zakres operacji prowadzonych przez przedsiêbiorstwa 

na rynku gieùdowym.  

Wykùad, 
Projekt 

K_W05 
S1A_W02 

S1A_W06 

W_03 

Ma podstawow¹ wiedzê nt. gospodarki finansowej 

przedsiêbiorstw. Zna podstawowe êródùa finansowania 

ich dziaùalno�ci oraz kryteria jakimi kieruj¹ siê przy ich 

wyborze.  

Wykùad 
Projekt 

K_W08 S1A_W08 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ z 

zakresu rynków kapitaùowych do analizowania procesów i 

zjawisk zachodz¹cych w gospodarce w tym zwùaszcza w 

sferze finansowej przedsiêbiorstw. 

Wykùad 
Projekt 

K_U03 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê z zakresu rynków 

kapitaùowych do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych 

siê w dziaùalno�ci przedsiêbiorstw. Analizuje problemy 
oraz proponuje odpowiednie rozstrzygniêcia w tym 

zakresie. 

Wykùad 
Projekt 

K_U05 
S1A_U06 

S1A_U07 

U_03 

Potrafi analizowaã i prognozowaã procesy i zjawiska 

zachodz¹ce na rynkach finansowych z u¿yciem typowych 

dla nauk ekonomicznych metod ilo�ciowych. Potrafi 
formuùowaã oceny w zakresie przyczyn i skutków tych 

zjawisk dla dziaùalno�ci przedsiêbiorstw. 

Wykùad 
Projekt 

 
K_U04 

S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U04 

S1A_U05 

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U08 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu 
funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku kapitaùowym w 

zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami 

rynkowymi w skali krajowej i miêdzynarodowej. 

Wykùad 
Projekt 

K_K01 S1A_K01 

K_02 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie, skutecznie 
komunikowaã siê oraz postêpowaã etycznie w ramach 

wyznaczonych ról organizacyjnych i spoùecznych. 
Projekt K_K03 

S1A_K02 

S1A_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. System finansowy we wspóùczesnej gospodarce rynkowej W_01 



 System finansowy jako �rodowisko funkcjonowania przedsiêbiorstw. 

 Rynkowy system finansowy 

 Rynek kapitaùowy, jego struktura, funkcje i instrumenty 

 Uczestnicy rynku kapitaùowego 

W_02 

U_01 

K_01 

 

2 

System finansowy we wspóùczesnej gospodarce rynkowej - Gieùda 

papierów warto�ciowych   

 Funkcje gieùdy papierów warto�ciowych 

 Gieùda Papierów Warto�ciowych w Warszawie SA 

 Gieùdy zagraniczne 

 Indeksy gieùdowe 

 Gieùdy instrumentów pochodnych 

 New Connect 

W_01 

W_02 

U_01 

K_01 

 

3 

�ródùa finansowania przedsiêbiorstwa 

 Wewnêtrzne êródùa finansowania 

 Zewnêtrzne êródùa finansowania 

 �ródùa finansowania a êródùa kapitaùu  

W_03 

U_02 

U_03 

K_01 

 

4 

Finansowanie faz ¿ycia przedsiêbiorstwa 

 Cykl ¿ycia przedsiêbiorstwa 

 �ródùa finansowania przedsiêbiorstwa w poszczególnych fazach cyklu 

¿ycia  

W_03 

U_02 

U_03 

K_01 

 

5 

Integracja zarz¹dzania kapitaùem i zarz¹dzania ryzykiem w 

przedsiêbiorstwie 

 Rola kapitaùu warunkowego 

 Ryzyko a zapotrzebowanie na kapitaù w przedsiêbiorstwie 

 Kapitaù warunkowy 

 Instrumenty finansowania warunkowego 

 Struktura kapitaùu w przedsiêbiorstwie przy uwzglêdnieniu 

finansowania pozabilansowego 

W_02 

W_03 

U_02 

K_01 

 

 

6 

Podziaù zysku a polityka dywidend 

 Zysk netto jako êródùo dywidend 

 Poziom dywidend i jego pomiar 

 Polityka dywidend a warto�ã spóùki 

W_02 

W_03 

U_02 

K_01 

 

7 Finansowanie przedsiêbiorstwa na rynkach zagranicznych W_01 



 Przyczyny pozyskiwania kapitaùu na rynkach zagranicznych 

 Koszt zadùu¿enia w walutach obcych a ryzyko walutowe 

 �ródùa finansowania przedsiêbiorstwa w ramach korporacji 

miêdzynarodowej 

W_03 

U_02 

K_01 

 

 

8 

Finansowanie sektora maùych i �rednich przedsiêbiorstw 

 Rola wùadz lokalnych i regionalnych w rozwoju instytucji 

zapewniaj¹cych dodatkowe finansowanie dla maùych i �rednich 

przedsiêbiorstw 

 Fundusze porêczeñ kredytowych; fundusze po¿yczkowe; regionalne 

fundusze inwestycyjne typu venture capital; sieci business angels. 

W_02 

U_02 

K_01 

 

 

2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie projektu 

Numer 

projektu 

Tre�ci ksztaùcenia  

(studenci w grupach 2-3 osobowych opracowuj¹ w formie 

projektu/prezentacji  wybrane zagadnienie i prezentuj¹ je na zajêciach)  

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Wprowadzenie spóùki na rynek gieùdowy 

 Motywy wprowadzania spóùek na gieùdê 
 Wymagania odno�nie wprowadzenia spóùki na rynek gieùdowy 
 Obowi¹zki i koszty spóùek gieùdowych 

W_02 

U_01 

K_01 

K_02 

2 

Alternatywne dla rynku kapitaùowego êródùa finansowania 

przedsiêbiorstw 
 obligacje 
 kredyty bankowe 
 fundusze porêczeñ kredytowych 
 fundusze po¿yczkowe 
 regionalne fundusze inwestycyjne 
 fundusze venture capital 
 sieci business angels 

W_02 

W_03 

U_02 

K_01 

K_02 

3 

Rynek NewConnect jako alternatywny system obrotu (ASO) 

instrumentami finansowymi 

 uczestnicy rynku 

 notowania na rynku NewConnect 
 obowi¹zki informacyjne emitentów 

 zawieszenie lub wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych 

W_01 

W_02 

U_01 

K_01 

K_02 

4 

Prospekt emisyjny jako êródùo informacji o spóùce 

 forma prospektu 

 zawarto�ã informacyjna prospektu 

 procedury zwi¹zane ze skùadaniem prospektu 

W_02 

U_02 

K_01 



K_02 

5 

Rola instrumentów pochodnych w rozwoju rynku kapitaùowego 

 Istota kontraktów futures, forward oraz opcji 
 Znaczenie instrumentów pochodnych w dziaùalno�ci 

przedsiêbiorstw 

W_01 

U_01 

K_01 

K_02 

6 

Strategie inwestycyjne przedsiêbiorstwa na rynku kapitaùowym. 
 Rodzaje strategii inwestycyjnych 
 Pojecie portfela inwestycyjnego 
 Teoria sprawno�ci rynku 
 Style inwestowania 

W_03 

U_01 

U_03 

K_01 

K_02 

7 

Business Angels jako êródùo finansowania dziaùalno�ci innowacyjnej 
 Pojêcie Business Angels 
 Istota dziaùania i motywacje anioùów biznesu (AB) 
 Rodzaje AB 
 Formy dziaùania AB 
 Rozwój instytucji AB na �wiecie i w Polsce. 

 

W_03 

U_02 

K_01 

K_02 

8 

Corporate Governance 

 Odpowiedzialno�ã kierownictwa firmy 
 Polityka informacyjna 

W_03 

U_02 

K_01 

K_02 

9 

OFE i TFI jako przykùady inwestorów instytucjonalnych na GPW 

 

W_02 

K_01 

K_02 

10 

Fundusz ETF jako nowy rodzaj inwestorów na GPW w Warszawie 

 

W_02 

K_01 

K_02 

11 

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów warto�ciowych 

 Pojêcie i klasyfikacja inwestycji alternatywnych 

 fundusze hedgingowe 

 Produkty strukturyzowane. 
 

W_01 

W_02 

U_02 

K_01 

K_02 

12 

Po�rednictwo kredytowe w Polsce 

 Pojêcie po�rednika kredytowego 

 Rodzaje po�redników kredytowych 

 Operacje po�redników kredytowych 

 Regulacje prawne zwi¹zane z dziaùalno�ci¹ po�redników 

kredytowych 

W_02 

W_03 

U_01 

K_01 

K_02 

13 Rynek obligacji Catalyst jako nowa platforma transakcyjna Gieùdy 

Papierów Warto�ciowych w Warszawie 
W_02 



U_01 

K_01 

K_02 

 

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

W_01 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach   

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã strukturê systemu finansowego, w tym 

zwùaszcza strukturê rynku kapitaùowego jego funkcje oraz mechanizmy. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹, powinien dodatkowo znaã i rozumieã znaczenie systemu finansowego (w tym 

zwùaszcza poszczególnych segmentów rynku finansowego) w gospodarce oraz potrafiã 

dokonaã oceny wpùywu zmian �rodowiska finansowego na realne procesy gospodarcze. 

W_02 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien mieã podstawow¹ wiedzê nt. gùównych aspektów 

funkcjonowania instytucji finansowych w tym zwùaszcza gieùdy papierów warto�ciowych. W 

szczególno�ci powinien znaã zakres operacji, jakie wykonuj¹ te instytucje oraz relacje 

zachodz¹ce pomiêdzy nimi. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo 

znaã i rozumieã znaczenie i rolê instytucji finansowych w tym zwùaszcza gieùdy papierów 

warto�ciowych w gospodarce oraz potrafiã dokonaã oceny wpùywu tych instytucji na 

funkcjonowanie podmiotów sfery realnej w tym zwùaszcza przedsiêbiorstw.  

W_03 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien znaã podstawowe êródùa finansowania 

dziaùalno�ci przedsiêbiorstw oraz kryteria jakimi kieruj¹ one siê przy ich wyborze. Aby uzyskaã 

ocen bardzo dobr¹, student powinien ponadto potrafiã oceniã znaczenie poszczególnych 

êródeù finansowania w dziaùalno�ci przedsiêbiorstw oraz ich dostêpno�ã. 

U_01 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach 
 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ z zakresu rynków kapitaùowych zdobyt¹ na wykùadach do analizowania procesów i 

zjawisk zachodz¹cych w gospodarce w tym zwùaszcza w sferze finansowej przedsiêbiorstw. 

Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã dokonaã wùasnej 

interpretacji i oceny analizowanych zjawisk. 

U_02 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach 

 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã zdobyt¹ na wykùadach wiedzê 

do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych siê w dziaùalno�ci przedsiêbiorstw. Aby uzyskaã 

ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã dokonaã wùasnej oceny 

analizowanych zjawisk i zaproponowaã  tym zakresie odpowiednie rozstrzygniêcia. 

U_03 

Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajêciach 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã przeprowadziã analizê danych 

dotycz¹cych procesów i zjawisk zachodz¹cych na rynkach finansowych. Aby uzyskaã ocenê 

bardzo dobr¹, powinien dodatkowo obszernie interpretowaã otrzymane wyniki. 

K_01 

Projekt/prezentacja oraz obserwacja postawy studenta podczas dyskusji na zajêciach 

 
Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z 

zakresu funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku kapitaùowym i na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby 

uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien uzupeùniaã tê wiedzê w zakresie szerszym od 
czùonków grupy. 

K_02 Projekt/prezentacja  



Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. 

Aktywnie uczestniczyã w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹, powinien dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas prac w grupie, oraz byã w stanie 

sprawnie przygotowaã i poprowadziã prace nad projektem. 
 

. 
D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 15h 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych 10h 
6 Konsultacje projektowe 8h 
7 Udziaù w egzaminie 4h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
45h 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

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

1,6 ECTS 

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

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 
38h 

 
21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

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

1,4 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  83h 
23 Punkty ECTS za moduù 

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

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 44h 

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

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

1,6 ECTS 
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