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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę o rynkowym systemie 
finansowym. Zna strukturę systemu finansowego, w tym 
zwłaszcza strukturę rynku kapitałowego, jego funkcje 
oraz znaczenie dla gospodarki. Ma również wiedzę nt. 
mechanizmów rynków finansowych. 

EKO1_W03 

W02 

Ma podstawową wiedzę nt. instytucji finansowych 
w tym zwłaszcza giełdy papierów wartościowych. 
Rozumie znaczenie giełdy papierów wartościowych w 
gospodarce finansowej podmiotów gospodarczych oraz 
zna zakres operacji prowadzonych przez przedsiębior-
stwa na rynku giełdowym. 

EKO1_W05 

W03 

Ma podstawową wiedzę nt. gospodarki finansowej 
przedsiębiorstw. Zna podstawowe źródła finansowania 
ich działalności oraz kryteria jakimi kierują się przy ich 
wyborze. 

EKO1_W08 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu rynków kapitałowych do analizowania procesów 
i zjawisk zachodzących w gospodarce w tym zwłaszcza 
w sferze finansowej przedsiębiorstw. 

EKO1_U03 

U02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu rynków 
kapitałowych do rozstrzygania dylematów pojawiających 
się w działalności przedsiębiorstw. Analizuje problemy 
oraz proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym 
zakresie. 

EKO1_U05 

U03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
zachodzące na rynkach finansowych z użyciem typo-
wych dla nauk ekonomicznych metod ilościowych. Potra-
fi formułować oceny w zakresie przyczyn i skutków tych 
zjawisk dla działalności przedsiębiorstw. 

EKO1_U04 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści. 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu 
funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w 
związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynko-
wymi w skali krajowej i międzynarodowej. 

EKO1_K01 

K02 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. 

EKO1_K03 

K03 
Samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę i umiejętno-
ści. 

EKO1_K09 

 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej - rynek kapitałowy   

 Pojęcie rynku kapitałowego 

 Funkcje rynku kapitałowego 

 Struktura rynku kapitałowego 

 Instrumenty rynku kapitałowego 

 Uczestnicy rynku kapitałowego. 
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System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej – Giełda papierów 
wartościowych 

 Pojęcie giełdy papierów wartościowych. 

 Funkcje giełdy papierów wartościowych. 

 Zasady organizacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. 

 Platformy obrotu instrumentami finansowymi na GPW S.A. w Warszawie. 

 Indeksy giełdowe. 

Emisja akcji jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

 Źródła finansowana działalności przedsiębiorstw. 

 Przesłanki emitowania akcji. 

 Etapy procedury emisyjnej. 

 Wady i zalety emisji akcji. 

Emisja obligacji jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

 Przesłanki emisji obligacji. 

 Etapy procedury emisyjnej. 

 Wady i zalety emisji obligacji. 

Zastosowanie instrumentów pochodnych w działalności przedsiębiorstw 

 Znaczenie instrumentów pochodnych w działalności przedsiębiorstw. 

 Kontrakty opcyjnie. 

 Kontrakty terminowe. 

 Swapy. 

Bankowość inwestycyjna  

 Istota bankowości inwestycyjnej. 

 Usługi bankowości inwestycyjnej skierowane do przedsiębiorstw. 

 Znaczenie usług bankowości inwestycyjnej. 

Łączenie przedsiębiorstw 

 Formy łączenia przedsiębiorstw. 

 Motywy łączenia przedsiębiorstw. 

 Praktyczne problemy łączenia przedsiębiorstw (lewarowany wykup firm, metody 
obrony przed wrogimi przejęciami).   

projekt 

Zasady wprowadzania spółek na rynek giełdowy 

Obligacje jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

Akcje jako zewnętrzne źródło pozyskiwania kapitału własnego przez przedsiębior-
stwo 

Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 

Venture capital jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

Business Angels jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw 

Rynek NewConnect jako alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi 

Rynek Catalyst 

Kapitał zamienny (hybrydowy) jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw  

Prospekt emisyjny jako źródło informacji o spółce  

Rola instrumentów pochodnych w działalności przedsiębiorstw 

Sekurytyzacja jako specyficzny instrument finansowania działalności przedsiębiorstw   

Bankowość inwestycyjna i jej znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstw  

OFE i TFI jako przykłady inwestorów instytucjonalnych na rynku papierów wartościo-
wych 

Fundusze ETF jako nowy rodzaj inwestorów na GPW S.A. w Warszawie 

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych (fundusze hed-
gingowe, produkty strukturyzowane) 

KNF jako instytucja nadzorcza nad rynkiem finansowym w Polsce 

Crowdfunding jako źródło finansowania działalności innowacyjnej 

Inwestycje przedsiębiorstw na rynku kapitałowym 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Dyskusja 
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W01  X  X   

W02  X  X   

W03  X  X   

U01  X  X   

U02  X  X   

U03  X  X   

K01      X 

K02    X   

K03    X   

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 

projekt zaliczenie z oceną Opracowanie projektu 

 
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

36 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 39 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,6 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

38 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,5 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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