Kierunek: Finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych
Rok akademicki:

BNK411

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowość, 2 stopień

ECTS 2)

Inwestowanie na giełdzie

3

3)

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski : Investing on Stock Exchange
Kierunek studiów4):
Koordynator przedmiotu5):

Dr Andrzej Karpio

6)

Dr Andrzej Karpio

Prowadzący zajęcia :
7)

Jednostka realizująca :

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Inżynierii Finansowej

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
zapoznanie studentów z funkcjinowaniem giełd papierów wartościowych
Założenia i cele przedmiotu12):

systemem obrotu, notowanymi instrumentami finansowymi
nabycie umiejętności samodzielnego składania zleceń
rozumienia informacji z przebiegu sesji i innych informacji wspomagająch decyzje inwestycyjne
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin

a1) wykład

15

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne

15

a4) seminaria
dyskusja

14)

Metody dydaktyczne :

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

inne …

wykłady

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie studentom struktura rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych.
Przedstawione zostaną szczegółówe zasady obrotu, notowane instrumenty finansowe, system WARSET. Duży nacisk zostanie położony na czytanie i rozumienie
informacji z przebiegu notowań, jak i na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy do samodzielnego uczestniczenia w transakcjach giełdowych.

Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Podczas ćwiczeń studenci będą na bieżąco śledzili notowania giełdowe, będą zapoznawali się z rekomendacjami, informacjami napływającymi ze spółek i
instytucji rynku kapitałowego, na bieżąco będą komentować sytuację panującą na giełdzie papierów wartościowych.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

Nie są wymagane przedmioty wprowadzające.
Elementarna wiedza na temat sprawozdań finansowych spółek akcyjnych
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Wiedza na temat funkcjonowania GPW

05 - Rozumienie znaczenia giełdy w gospodarce rynkowej

02 - Rozumienie informacji z przebiegu sesji giełdowej

06 -

03 - Znajomość systemu WARSET

07 -

04 - Umiejętność składania zleceń giełdowych

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
01, 05

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin ustny

test komputerowy
02, 03, 04

inne…

złożone projekty

inne..
inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta
T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

Element oceny

Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

i Rachunkowość, 2 stopień

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test

egzamin pisemny
50%

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
50%

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

egzamin ustny

T

inne..
inne..

Laboratorium komputerowe z dostępem do internetu

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Jajuga K.. 2010. Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wyd. GPW w Warszawie
2. Jajuga K. 2010. Giełdowe instrumenty pochodne, Wyd. GPW w Warszawie
b) uzupełniająca
3. Koch R. 1996. Sztuka wyboru akcji, K. E. Liber, Warszawa
4. Materiały edukacyjne i informacyjne GPW w Warszawie
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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