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Nazwa przedmiotu1): Rynki finansowe UE

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): EU financial markets

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): dr Sylwester Kozak

Prowadzący zajęcia6): dr Sylwester Kozak

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

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

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-  Poznanie i utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych w UE

- Poznanie rodzajów transakcji tworzących poszczególne rynki 

- Poznanie możliwości inwestowania środków na rynkach UE

- 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

a1) wykład 20

a2) ćwiczenia audytoryjne

studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

10

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne… inne …

Charakterystyka rynku pieniężnego. Charakterystyka rynku obligacji. Charakterystyka rynku walutowego. Charakterystyka rynku walutowego. Charakterystyka
rynku instrumentów pochodnych.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów.

konsultacje grupowe projekty studenckie

inne…

Przedmiot obejmuje następującą tematykę: podstawowe zasady działania rynków finansowych. Najważniejsze dłużne i udziałowe instrumenty. Charakterystyka
poszczególnych rynków w UE. Międzynarodowe centra finansowe w UE. Swoboda transferu kapitału w UE a rozwój rynków finansowych. Główne tendencje
rozwoju rynków finansowych w krajach UE. 

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17): Ogólna wiedza o makroekonomii, finansach i systemie finansowym
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UWAGI24):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

07 -
03 - identyfikuje podstawowe właściwości poszczególnych instrumentów 
finansowych

08 -

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

egzamin pisemny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne… inne..

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

01 - definiuje pojęcie rynków finansowych 05 -

02 - rozróżnia funkcje indywidualnych segmentów rynków fianansowych 06 -

04 - prezentuje przygotowany projekt grupowy

inne..

Test pisemny zaliczeniowy

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

test komputerowy 

egzamin ustny

2. J.E. Fabozzi, Rynki obligacji, analiza i strategia, WIG-Press, Warszawa 2000.

egzamin ustny

inne..

inne…Test pisemny zaliczeniowy inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna.

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

4. Narodowy Bank Polski, Raport o Rozwoju Systemu Finansowego 2010, NBP, Warszawa, 2011, dostępne na: www.nbp.pl.

5. J. Gliniecka, System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Wyd. Branta, Gdańsk 2003.

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

7. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

1. L. Oręziak, Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa, 2000.

inne..

b) uzupełniająca

3. L. Oręziak, Euro jako waluta Unii Gzospodarczej i Walutowej, SGH, Warszawa, 1997.

6. 
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