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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

6

polski

Celem przedmiotu jest:
- Poznanie i utrwalenie idei, zasad tworzenia i funkcjonowania unii walutowych
Założenia i cele przedmiotu12):

- Poznanie korzyści i zagrożeń dla gospodarek krajów uczestniczących w unii walutowej
- Poznanie zasad do wejścia nowych państw członkowskich to strefy euro
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin

a1) wykład

20

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

T

eksperyment

projekt badawczy

T

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

grupowe projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Przedmiot obejmuje następującą tematykę: idea integracji walutowej i jej wpływ na gospodarkę. Integracja gospodarcza w Europie. Zasada swobodnego
przepływu osób, towarów i kapitału oraz etapy dochodzenia do wspólnotowej waluty euro. Kryteria włączenia nowych państw do strefy euro.
Wprowadzenie euro do systemu finansowego i sektora realnego. Zmiany w funkcjonowaniu handlu zagranicznego i systemie rozliczania płatności
międzynarodowych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Zasady wyboru optymalnego kursu wymiany wobec euro. Podstawowe etapy procedury wprowadzania euro w kraju członkowskim. Korzyści i zagrożenia
dla gospodarki i finansów publicznych w wyniku wprowadzenia euro. Doświadczenia z wprowadzenia euro na Słowacji. Doświadczenia zwprowadzenia
euro w Estonii.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy finansów, Makroekonomia.

Założenia wstępne17):

Ogólna wiedza o makroekonomii, finansach i systemie finansowym
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i Rachunkowosć, 1 stopień

01 - definiuje pojęcie unii monetarnej i wymogi dla jej funkcjonowania 05 -

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

02 - rozróżnia najważniejsze korzyści i zagrożenia wynikające z unii
monetarnej

06 -

03 - identyfikuje zasady wprowadzania euro w nowych krajach

07 -

04 - prezentuje przygotowany projekt grupowy

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

'01, 02, 03

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
egzamin pisemny

'01, 02, 03
01, 02, 03

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
Test pisemny zaliczeniowy

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

T

inne..
inne..

Waga w %

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
20%

egzamin pisemny

40%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)
test

egzamin ustny
inne…Test pisemny zaliczeniowy

01, 02, 03

test komputerowy

T

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

04

inne..
T

inne…
Element oceny

'01, 02, 03

inne..

inne…
okresowe prace pisemne

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

04

inne..
40%

inne..
sala dydaktyczna.

Miejsce realizacji zajęć22):
23)
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