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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Capital and Financial Market

EOM102

Nazwa przedmiotu1): Rynek kapitałowy i  finansowy

Numer katalogowy:

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): Dr Ewa Krawczyk

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej

polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

 -przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu i mechanizmach działania rynku finansowego i kapitałowego ,zasadach  podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Zadaniem jest wykształcenie umiejętności  zrozumienia  działania instrumentów  finansowych na rynku

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomia i Polityki Gospodarczej

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

Wydział Nauk Ekonomicznych

KO  stacjonarne / niestacjonarne

1

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Elementy wyceny papierów wartościowych. Podstawowe narzędzia wyceny. Linia czasu. Wartość przyszła. Wartość zaktualizowana. Wycena akcji.
Wycena obligacji. Wycena akcji o stałej dywidendzie. Wycena akcji o stałym tempie wzrostu dywidendy. Wycena akcji o zmiennym tempie wzrostu
dywidendy. System notowań kursów na giełdzie. Notowania jednolite . Notowania ciągłe. Ustalanie kursu na fixingu , w notowaniach ciągłych. 
Obliczanie cen kontraktów futures i forward. Strategie zabezpieczające z wykorzystaniem kontraktów futures. Mechanizm działania rynków opcji.
Podstawowe właściwości opcji na akcje. Kontrakty swap.

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Rola , cele i funkcje rynku finansowego kapitałowego. Rodzaje rynku finansowego. Rynek pieniężny , rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek
instrumentów pochodnych .Rynek kapitałowy. Rodzaje ryku kapitałowego. Inwestorzy na rynku: inwestorzy instytucjonalni i gospodarstwa domowe.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia gospodarcze. Fundusze inwestycyjne. Instytucje wspierające, regulujące i
nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego. Giełda w Warszawie , największe giełdy na świecie Kontrakty futures. Historia rynków terminowych.
Kontrakty opcyjnie. Historia rynków opcji . Rodzaje transakcji na rynku terminowym. Transakcje zabezpieczające. Spekulacja. Ryzyko w decyzjach
inwestycyjnych.

B.     Ćwiczenia

Założenia wstępne17):
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student ma rozszerzoną wiedzę z zagadnienień rynku finansowego 05- student potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedze i umiejetności

02- student potrafi objaśniać i opisywać metody i narzędzia dotyczące 
procesów na rynku kapitałowym

06 -student potrafi wskazać motywy postępowania podmiotów gospodarczych i 
mechanizmy dokonywania przez nie wyborów 

03 - student zna źródła informacji niezbędnych do analizy 
07 - student potrafi dokonać oceny działań podejmowanych przez podmioty 
ekonomiczne według kryterium efektywności ekonomicznej

04 - student potrafi wykorzystać wiedze teoretyczna z rynku 
finansowego do analizowania konkretnych zjawisk

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne…

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

prezentacje w formie elektronicznej

08 - student ma świadomość zmieniajacego się otoczenia działania podmiotów 
gospodarczych i branż i konieczności dostosowania się do nowych 
uwarunkowań i wyzwań

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

iinne…formularz egzaminu pisemnego inne..lista obecności z zaznaczoną oceną aktywności na zajęc

egzamin ustny

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

2Czekaj J,.Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, 2008,PWN,Warszawa.

5.Jajugak;JajugaT,Inwestycje, 2008,PWN,Warszawa

6.

b) uzupełniająca

3. Banaszczak-Soroka U;Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, 2008,PWN,Warszawa

4. Rynki finasowe Organizacja,InstytucjeUczestnicy, C.H.BECK,Warszawa,2012

7.

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1.Dębski W.,Rynek finansowy i jego mechanizmy ,2008 ,PWN, Warszawa
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