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Założenia wstępne17): Znajomość podstawowych kategorii mikroekonomicznych, makroekonomicznych

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Makroekonomia 

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Początki i rozwój globalnego systemu finansowego. Wady i zalety globalizacji finansowej. Bilans płatniczy kraju i polityka jego kształtowania
(równoważenia). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju. Zadłużenie zagraniczne i kryzysy zadłużenia. Teorie optymalnych obszarów
walutowych. Unie moneatrne. Reżimy kursowe. Wymienialność waluty. Rynek walutowy. Pieniądz, stopy procentowe i kusry walutowe. Parytet siły
nabywczej. Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów walutowych. Ataki spekulacyjne i kryzysy bilansów płatniczych. Makroekonomia
gospodarki otwartej: Model Mundella-Fleminga; Dornbuschamodel przestrzelenia kursu walutowego.

B.     ćwiczenia

Analiza bilansu płatniczego i jego składników na przykładzie wybranych krajów. Rynek walutowy: waluty obce a dewizy, transakcje walutowe, rynek
kasowy i terminowy, technika operacji walutowych (kwotowanie, rozliczanie), szacowanie aprecjacji i deprecjacji walut, kursy krzyżowe i arbitraż
walutowy. Współzależność kursów walut, stóp procentowych i inflacji (realny kurs walutowy, parytet siły nabywczej, parytet stóp procentowych).
Zalety i wady unii monetarnej (np. na przykładzie UGiW) oraz izby walutowej (currency board). Analiza kryzysów zadłużenia wybranych krajów (np.
krajów PIIGGS). Raje podatkowe. Międzynarodowe oszustwa finansowe. Schemat Ponziego. Pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu,
uchylanie sie od opodatkowania w skali międzynarodowej.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków finansowych i krajowych rynków walutowych

- wyjaśnienie istoty kursów walutowych, przyczyn ich wahań oraz wpływu na podmioty gospodarcze  

-  zapoznanie z krajowymi i zagranicznymi źródłami informacji  gospodarczej i naukowej z danej dziedziny

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych 

EFL408

Nazwa przedmiotu1): Finanse międzynarodowe

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): Dr Aldona Zawojska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): International Finance

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): Dr Aldona Zawojska
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UWAGI24):

4. Kozuń-Cieślak, G. (red). 2011. Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia, DIFIN, Warszawa.

5. Bukowski, S.I., Misala, J. 2011. Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.

7. Wybrane artykuły z publikacji eksperckich oraz prasy, bazy danych instytucji międzynarodowych, roczniki statystyczne 

2. Zawojska, A.., 2006. Finanse międzynarodowe. [W:] Siudek, T. (red), Wybrane zagadnienia z finansów, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 237-268.

Zagadnienia zawarte w syllabusie będą elastycznie dostosowywane do specyfiki (zainteresowań) grupy studentów 

3. Jakubczyc, J. 2012. Finanse międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Element oceny

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

6. Stiglitz, J.G. 2004. Globalizacja. Wyd. PWN, Warszawa.

6. Zawojska, A. 2000. Unia Europejska. Unia Gospodarcza i Walutowa, Wyd. SGGW, Warszawa.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Biernaś, B. (red). 2006. Finanse międzynarodowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne..

inne…

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

(aktywność)

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć p y y y y
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z ocenąą ą y
zajęciach

inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany tematp p p yg y p y
własnej studenta 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)

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

01 - umie gromadzić, analizować oraz interpretować dane (rynkowe, 
statystyczne) oraz wyniki zadań.

05 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych ( prezentacji)

02 - rozpoznaje i ocenia zjawiska finansowe zachodzące w gospodarce 
światowej

06 - potrafi uzupełniać wiedzę 

03 - rozumie wpływ aprecjacji i deprecjacji waluty na sferę pieniężną i 
realną gospodarki

07 - potrafi współpracować w grupie

04 - potrafi wskazać przydatność nabytej wiedzy w racjonalnym (i 
etycznym) podejmowaniu samodzielnych decyzji 

08 -
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