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Założenia wstępne17): Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu mikoroekonomii

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikreoekonomia

Pełny opis przedmiotu15):

inne… inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Struktura finansowa gospodarki narodowej (sektory i podmioty biorące udział w operacjach finansowych), Sektor publiczny – charakterystyka strumieni i
przepływów pieniężnych zasilających i odpływających z tego sektora. Przedsiębiorstwa niefinansowe – ich znaczenie dla systemu finansowego. Budżet
państwa – nadrzędny plan finansowy sektora publicznego. Instytucje finansowe – źródła ich dochodów i kierunki wydatkowania środków pieniężnych.
Finanse ludności – determinanty i charakter przepływów pieniężnych. Wartość pieniądza w czasie (wartość początkowa pieniądza i wartość przyszła).
Kreacja pieniądza przez banki. Czynniki determinujące podaż pieniądza na rynku. System finansowy przedsiębiorstwa oraz uwarunkowania decyzji
finansowych. Źródła i formy finansowania przedsiębiorstw. Czynniki kształtujące wynik finansowy, zasady i kierunki podziału wyniku finansowego.

A.     wykłady

Finanse jako nauka (zjawiska pieniężne w sferze zainteresowań nauki ekonomii, powiązanie nauki o finansach z innymi dyscyplinami naukowymi). Pojęcie
finansów i zjawisk finansowych (istota, teorie i funkcje). Systematyka funkcjonalna i podmiotowa zjawisk finansowych. Znaczenie finansów w tworzeniu,
wymianie i podziale produktu społecznego (procesy rzeczowe i pieniężne w gospodarce rynkowej). Gospodarka finansowa (etapy i czynności związane z
konstrukcją planów, ich realizacją oraz analizą i kontrolą pieniądza). Polityka finansowa i jej komponenty (podmiotowa i przedmiotowa płaszczyzna polityki
finansowej, rodzaje polityki finansowej, znaczenie polityki fiskalnej). Ważniejsze kategorie finansowe według kryterium dochodowego i ryzyka (kategorie
dotyczące całokształtu działalności ekonomicznej podmiotu, dochód i ryzyko inwestycji finansowej. System finansowy gospodarki rynkowej – podstawowe
zagadnienia (pojęcie, rola, zadania i struktura systemu finansowego, instytucje finansowe i zakres ich czynności). Segment rynku finansowego i jego
elementy. Zjawisko kryzysu finansowego i jego determinanty. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów publicznych (system a sektor finansów
publicznych, środki publiczne- źródła ich pochodzenie i kierunki ich rozdysponowania. Finanse samorządu terytorialnego – podstawowe zagadnienia.
Finanse przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia - teoria trzech soczewek.

studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

konsultacje inne …
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Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria
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d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansowej

- rozpoznanie, kwalifikowaniem i określenie znaczenia podstawowych przepływów pieniężychnych zachodzących
dla gospodarki narodowej, instytucjach finansowych, jednostkach gospodarczych i gospodarstwach domowych

-

-

Cykl dydaktyczny10): 

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Zakład Prawa i Finansów

2 polski

PO  stacjonarne / niestacjonarne

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna Milewska

Prowadzący zajęcia6): 
Prof. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna Milewska, pracownicy i doktoranci Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i 
Marketingu

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Finance

Numer katalogowy: FOL203

Nazwa przedmiotu1): Finanse
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UWAGI24):

6. Szczęsny W., 2011. Finanse, zarys wykładu, Wydanie 2, Difin, Warszawa

7.

8.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny test

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

egzamin ustny inne..

5. Ciołek M., 2011. Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, Wydanie 2, CeDeWu, Warszawa

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Podstawka M. (red.) 2010. Finanse – instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Ostaszewski J. (red.) 2010.  Finanse, Wydanie 5, Wydawnictwo Difin, Warszawa

b) uzupełniająca

3. Cegłowski B., Podgórski A., 2011. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Podstawka M., 2011. Podstawy finansów teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

lista obecności (+określenie aktywności)treść pytań egzaminacyjnych (forma pytań 
otwartych lub test) z oceną inne..

inne… inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

egzamin ustny

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

01 - Umie  zdefiniować podstawowe zjawiska finansowe 05 -

02 - Umie analizować przyczyny i skutki zjawisk finansowych

08 -

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

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

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

04 - Wykazuje aktywną postawę w trakcie zajęć

06 -

03 - Potrafi określić znaczenie zjawisk finansowych dla 
poszczególnych segmentów gospodarki

07 -
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