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wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Teorie finansowe: liberalne, interwencyjne, monetaryzmu, ekonomia potażowa. Strumienie pieniężne, ich rodzaje i podział. Podział strumieni
pieniężnych według kryterium przedmiotowego, podmiotowego, dochody i wydatki ekwiwalentne redystrybucyjne, Wartość pieniądza w czasie.
Definicja i funkcje pieniądza; stopa procentowa ceną pieniądza; odsetki proste; dyskonto. Makroekonomiczny model gospodarki rynkowej John ‘a R.
Hicksa. Najważniejszy element makroekonomicznego modelu gospodarki rynkowej J. R. Hicksa: S=J; funkcja konsumpcji, inwestycji, exportu netto.
Rola instrumentów finansowych i polityki pieniężnej w gospodarce narodowej.Stopa procentowa i jej rodzaje oraz jej wpływ na popyt na inwestycje;
bilans handlu zagranicznego; oszczędności; bezrobocie; kurs walutowy. Segment rynku finansowego i jego elementy, Zjawisko kryzysu finansowego
i jego determinanty. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych (system a sektor finansów publicznych, środki publiczne- źródła ich
pochodzenie i kierunki ich rozdysponowania. Finanse samorządu terytorialnego – podstawowe zagadnienia. Finanse instytucji ubezpieczenia
społecznego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (2 godz.). System bankowy w Polsce – fundamenty i elementy polskiego sytemu
bankowego. Rola i zadania Banku Centralnego i banków komercyjnych. Analiza finansowa i jej znaczenie dla sektora bankowego. Sprawozdanie
finansowe podstawą analizy. Inflacja a wynik finansowy. Analiza wskaźnikowa. 

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):
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Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Celem przedmiotu jest:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami, wskaźnikami finansowymi oraz strukturą i rolą instrumentów finansowych w gospodarce. Wiedza o 
zjawiskach finansowych posłuży studentom do ustalania strategii i polityki finansowej na poziomie podmiotu gospodarczego (np. firmy ubezpieczeniowej, banku,). 
Zakresem przedmiotu jest problematyka nauki o finansach w ujęciu mikro- i makrogospodarczym.

-

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Marian Podstawka

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy katedry

Jednostka realizująca7): Katedra polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Basics of Finance

Numer katalogowy: EFL303

Nazwa przedmiotu1): Podstawy nauk o finansach
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8.

b) uzupełniająca

3. Podstawka, M. 2005 Podstawy finansów- teoria i praktyka” Wyd. SGGW Warszawa 

4.Chojna-Duch, E. 2007. Polskie prawo finansowe, finanse publiczne. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007

5. Akty prawne

6.

7.

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany tematp p p yg y p y
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. red Podstawka, M. 2010. Finanse. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Owsiak, S. 2005. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. PWN, Warszawa 

egzamin ustny inne.. Praca semestralna

inne…Zaliczenie pisemne inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala audytoryjna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

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

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
j y j g p

(aktywność)

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…Praca semestralna inne..

inne…Zaliczenie pisemne inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne.. Praca semestralna

inne…Zaliczenie pisemne inne..

p p p yg y p y
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

08 -

p y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
j y j g p

(aktywność)

04 - ocenia wpływ instrumentów finansowych na gospodarkę narodową

test komputerowy egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - rozpoznaje podstawowe przepływy pieniężne 05 -

02 - charakteryzuje instytucje finansowe 06 -

03 - analizuje sytuacje finansową podmiotów 07 -
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