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Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

1 2

20

10

T

T

T

T T

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Międzynaroodwe stosunki gospodarcze

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki światowej

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Geneza międzynarodowych organizacji finansowych. Klasyfikacje międzynarodowych organizacji finansowych. Funkcje międzynarodowych organizacji
finansowych. Statut międzynarodowych organizacji finansowych. Członkostwo w międzynarodowych organizacji finansowych. Finansowanie
międzynarodowych organizacji finansowych. Światowe organizacje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju, Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji , Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju. Bank
Rozrachunków Międzynarodowych. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego. Europejskie Organizacje Finansowe: Europejski System Banków
Centralnych., Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Organizacje finansujące rozwój Trzeciego Świata: Międzynarodowe
Organizacje o charakterze konsultacyjnym. Polska a międzynarodowe organizacje finansowe. 

Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Regionalne organizacje finansowe w Ameryce Łacińskiej .
Regionalne organizacje finansowe Afryki. Arabskie organizacje finansowe. Azjatyckie regionalne organizacje finansowe. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru
Bankowego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych. Organizacje
opracowujące międzynarodowe standardy finansowe: (Międzynarodowa Izba Standardów Rachunkowości, Międzynarodowa Federacja Ekspertów
Rachunkowości, Komitet ds. Płatności i Systemów Rozliczeń, Komitet Globalnego Systemu Finansowego, Forum Stabilności Finansowej). Klub Londyńsk
i Paryski. G-10, G-8, G-77, G-24.

konsultacje grupowe projekty studenckie

inne… inne …

B.     ćwiczenia

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:

- zapoznanie studentów z procesem globalizacji rynku finansowego, 

- zapoznanie studentów z procesiem internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz z  przepływem kapitału krótko i długookresowego, 

- zapoznanie studentów z  funkcjonowaniem światowych giełd finansowych i procesem fuzji

-zapozanie studentów z funkcjonowaniem polskich podmiotów rynku finansowego na rynkach międzynarodowych.

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

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

3 polski

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

FFL303

Nazwa przedmiotu1): Międzynarodowe Organizacje Finansowe

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): International Financial Organizations

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Elżbieta Kacperska, mgr Katarzyna Górecka

Prowadzący zajęcia6): 
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UWAGI24):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

3. Łoś-Nowak T.2004.Organizacje w międzynarodowych stosunkach,  Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

4. Latoszek E., Proczek M 2001. Organizacje międzynarodowe, założenia, cele, działalność, WSHiFM, Warszawa.

7.

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

2. Czubik P., Kużniak B. 2004.Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa. 

w sali dydaktycznej

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. Chrabonszczewska E. 2005. Międzynarodowe organizacje finansowe. SGH, Warszawa.

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Element oceny

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)

egzamin pisemny

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

01 - student powinien definiować podstawiowe pojęcia z zakresu 
międzynarodowych organizacji finansowych

02 -student powiniem nazywać i opisywać międzynaroodwe 
organizacje finansowe oraz objaśniać sposób funkcjonowania tych 
organizacji

06 -

03 - student powinien wykorzystywać wiedzę z zakresu 
międzynarodowych organizacji finansowych do oceny sytuacji na 
rynkach finansowych

07 -

04 -student powinien postrzegać relacje zachodzące pomiędzy 
ogranizacjiami i jej członkami oraz posiadać świadomość wpływu 
międzynarodowych organizacji finansowych na proces globaliacji

08 -

lwFFL303 WNE_FIR_1_12.03.2012, 2013-06-07


