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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Ścieżka dyplomowania: 

EKONOMIKA MENEDŻERSKA 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu: BANKOWOŚĆ I RYNKI FINANSOWE Kod przedmiotu: 35 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr inż. Marcin Bukowski 

Prowadzący zajęcia dr inż. Marcin Bukowski 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem sektora bankowego i 

podstawowych segmentów rynku finansowego oraz zasad wykorzystywania 

właściwych im instrumentów finansowych 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw makroekonomii 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Wyjaśnia istotę i uwarunkowania bankowości K1P_W02 

02 

Opisuje mechanizmy funkcjonowania sektora bankowego i poszczególnych 

segmentów rynku finansowego: rynku pieniężnego, kapitałowego i walutowego 

oraz wyjaśnia ogólne różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami i 

kategoriami rynku finansowego. 

K1P_W03 

K1P_W07 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Analizuje relacje między sektorem bankowym a państwem w kontekście 

uwarunkowań społecznych i ekonomicznych   
K1P_U02 

04 

Identyfikuje transakcje i instrumenty charakterystyczne dla poszczególnych 

segmentów rynku finansowego i proponuje sposoby ich wykorzystania dla 

założonych celów. 

K1P_U06 

K1P_U10 

Kompetencje społeczne  

05 
Współdziała w określaniu taktycznych i strategicznych celów obecności 

przedsiębiorstwa na rynku finansowym  

K1P_K01 

K1P_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Rynek pieniężny; Polityka pieniężna banku centralnego - cele i instrumenty polityki pieniężnej; Emisja 

pieniądza a wielkość podaży pieniądza; Bank i system bankowy; Rodzaje, cele i funkcje banków w gospodarce 

rynkowej; Bank centralny w gospodarce rynkowej - funkcje i instrumenty polityki banku centralnego; System 

bankowy w Polsce i kierunki jego przekształceń; Nadzór bankowy w Polsce; Operacje bankowe - czynne, 

bierne; Operacje bankowe pośredniczące 

Ćwiczenia 

Rynek pieniężny – zasady funkcjonowania inwestorzy; Instrumenty rynku pieniężnego; Rynek kapitałowy – 

zasady funkcjonowania, znaczenie dla gospodarki; Inwestorzy na rynku kapitałowym; Instrumenty tradycyjne 

rynku kapitałowego; Instrumenty pochodne rynku kapitałowego; Rynek walutowy – zasady funkcjonowania; 

Transakcje spot i forward; Swapy klasyczne i pochodne; Transakcje futur es; Opcje walutowe i kontrakty na 

stopę procentową; Zagrożenia i korzyści związane z instrumentami rynku finansowego  

 



Literatura podstawowa 

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2010 

2. Dobosiewicz Z., Bankowość, Warszawa 2011. 

3. Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca  1. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa 2010. 

2. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, 

polityka, Warszawa 2006. 

Metody kształcenia Prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza i interpretacja danych źródłowych 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Zaliczenie pisemne z treści wykładowych 01-04 

Colloquium zaliczające ćwiczenia 02, 04, 05 

Aktywność podczas wykładów i ćwiczeń 03-05 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne ze znajomości treści wykładów w formie pytań opisowych; 

Zaliczenie pisemne ćwiczeń; 

Ocena końcowa średnia arytmetyczna z części wykładowej oraz ćwiczeń 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  20  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 25 25 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 10 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 101 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
4 Ekonomia i finanse 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 2 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


