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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Rynki finansowe

Założenia wstępne17): Podstawowa wiedza z zakresu rynków finansowych

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Globalizacja na rynkach finansowych - istota, pojęcia, klasyfikacje, segmenty. Mechanizmy globalizacji - globalizacja rynków, globalizacja działalności
gospodarczej, warunki i kierunki globalizacji. Międzynarodowy rynek finansowy i jego uczestnicy - zakres, cechy, funkcje, segmenty, uczestnicy,
instrumenty. Zmiany w funkcjonowaniu ryków finansowych - internacjonalizacja działalności na rynkach finansowych, koncentracja kapitału, fuzje i
przejęcia). Uwarunkowania globalizacji a międzynarodowy rynek finansowy - postęp techniczny, zmiany prawne, uregulowania międzynarodowe, motywy,
bariery. Międzynarodowy rynek walutowy, kapitałów, derywatów - zasady funkcjonowania rynków, cechy rynków, uczestnicy rynków, transakcje, ryzyko
inwestycyjne, rodzaje instrumentów pochodnych. Eurorynki pieniężne i kapitałowe - geneza, rynek eurowalut, rynek euroobligacji, rynek euronot, rynek
euroakcji. Globalizacja a giełdowe rynki papierów wartościowych - przesłanki globalizacji rynków giełdowych, rozwój rynków giełdowych, fuzje i
koncentracja przedsiębiorstw, koncentracja giełdowa, trendy giełdowe, załamania giełdowe. Główne centra finansowe - cechy, rozwój, rozmiary, analiza:
Londyn, Nowy Jork, Tokio, Paryż, Niemcy, Hongkong, Singapur. Integracja walutowa w Unii Europejskiej. ESBC -Europejski System Banków Centralnych
i działalność EBC. Jednolity system płatności w Euro - SEPA. Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych - upowszechnienie stylów, jednolite
zasady, swoboda przepływu kapitału a ryzyko kryzysów.

Globalizacja systemów bankowych - istota, konsolidacja banków, innowacje w bankowości, globalne sieci bankowe. Powiązania polskich banków z
instytucjami międzynarodowymi. Powiązania polskiego rynku kapitałowego z rynkiem międzynarodowym - rozwój polskiego rynku walutowego,
kapitałowego, bankowego, instrumentów pochodnych i ubezpieczeń a globalizacja, internacjonalizacja działalności, liberalizacja na rynku finansowym,
efekty globalizacji. Fuzje na giełdowych rynkach światowych. Działalność w rajach podatkowych. 
Międzynarodowe strumienie kapitału - istota, rodzaje, przepływy kredytów, oszczędności, inwestycji, analiza w ostatnich latach.
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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)

5 polski

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
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Nazwa przedmiotu1): Globalizacja rynków finansowych

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Financial Markets Globalization

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość,

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Elżbieta Kacperska

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Elżbieta Kacperska, mgr Katarzyna Górecka
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UWAGI24):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

3. Finanse międzynarodowe.2006.  B. Bernaś (red). PWN, Warszawa.

4. Globalizacja, mechanizmy i wyzwania. 2002. B. Liberska (red), PWE, Warszawa.

7.

8.

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

2. Czarny E. (red). 2004. Globalizacja od A do ZNBP, Warszawa.

w sali dydaktycznej

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. Naciewski J., Zabielski K. 2007. Globalny rynek finansowy. Wyd. Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź.

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 
globalizacji rynków finansowych

02 -student powiniem wymieniać rodzaje rynków finansowych, znać 
instrumenty finansowe i znać relacje zachodzące pomiędzy 
segmentami rynków finasowych

06 -

03 - student powinien wykorzystywać wiedzę z zakresu globalizacji 
rynków finansowych do oceny sytuacji na rynkach finansowych

07 -

04 -student powinien postrzegać relacje zachodzące na 
poszczególnych rynkach finansowych oraz posiadać świadomość 
wpływu procesu globalizacji na zmiany społeczne i ekonomiczne 
zachodzące w gospodarce

08 -
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