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ECTS 2)
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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

PO

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
- nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami, zjawiskami finansowymi zachodzącymi w gospodarce i podmiotach
gospodarczych,
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami kształtowania parametrów finansowych.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

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

inne …

inne…

T

inne …

inne…
A.

inne …

wykłady

Istota i funkcje finansów. Systematyka zjawisk finansowych – funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza. Polityka finansowa i jej funkcje – treść
polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego.Sektor
finansów publicznych – struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budżet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse samorządu terytorialnego,
deficyt budżetowy i dług publiczny. System bankowy i polityka pieniężna – zadania, funkcje, podmioty. System ubezpieczeń społecznych i gospodarczych – zasady
działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń. Rynek kapitałowy - jego funkcje, instrumenty i uczestnicy. Finanse Unii Europejskiej.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Mechanizm kreacji pieniądza. Rodzaje stóp procentowych. Wartość pieniądza w czasie. Finanse sfery realnej i autonomiczna sfera finansów - Strumienie i
przepływy finansowe. Finanse budżetu państwa i jednostek samorządów terytorialnych - poziom i struktura dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Sposoby finansowania deficytu budżetowy i długu publicznego. Konstrukcja wybranych podatków centralnych i lokalnych w Polsce. Rynek ubezpieczeniowy w
Polsce - instutucje ubezpieczeniowe i ich zadania. Finanse przedsiębiorstw - formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej, podstawowe zasady
gospodarki finansowej przedsiębiorstw.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

brak
brak
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Wydział Nauk Ekonomicznych

kierunek:
01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić zasady funkcjonowania instytucji
kształtujących gospodarkę finansami

Logistyka, 1 stopień

05 -

02 - Umie oszacować i zinterpretować podstawowe wskaźniki instrumentów
06 finansowych
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - Umie właścienie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych procesów
i zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach
07 gospodarczych
04 - Nabył zdolność uczstniczenia, współdziałania i pracy w grupie w
ramach przygotowywanego projektu.
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

01;02

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

egzamin pisemny

03;01
01;02;03

inne…

inne..

złożone projekty

T
T

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..
Waga w %
30%

Element oceny

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

10%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

50%

test

egzamin ustny
inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

egzamin pisemny

T

inne..

inne…
Element oceny

03;04;

test komputerowy
inne..

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin ustny

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

08 -

10%

inne..
inne..
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Podstawka M., FINANSE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
2. Podstawka M., PODSTAWY FINANSÓW TEORIA I PRAKTYKA , Wyda. SGGW, Warszawa 2011
b) uzupełniająca
3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
4. Korenik D., Korenik S.,PODSTAWY FINANSÓW, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
5. Swianiewicz P. Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 2011
6. Bień W. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
7.
8.
UWAGI24):
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