
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 
III, semestr letni (semestr szósty) 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3RFI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 
RYNKI FINANSOWE 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 
PRZEDMIOT KIERUNKOWY 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Arkadiusz Niedźwiecki 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

dr Arkadiusz Niedźwiecki 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

dr Arkadiusz Niedźwiecki; 

mgr Vladyslav Vrublevski 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 15 - 

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

wg ustalonego planu wg ustalonego planu - 

 

 
Założenia i cel przedmiotu 
Przedmiot charakteryzuje w sposób kompleksowy rynek finansowy: jego mechanizmy, uczestników 

oraz instrumenty. W związku z dydaktyką Studenci powinni rozumieć znaczenie rynku kapitałowego i 

finansowego w gospodarce rynkowej; umieć analizować różne segmenty rynku finansowego, jak też 

rozpoznawać miejsce nadzoru finansowego w strukturze gospodarki rynkowej. 

 

Przedmiot jest realizowany w ramach kształcenia „na sali” (ćwiczenia: 15 godzin oraz wykład: 7 

godzin z 15 godzin dydaktycznych) oraz w ramach kształcenia E-LEARNING (wykład: 8 godzin 

z 15 godzin dydaktycznych).  

 

 
 

Wymagania wstępne 
Znajomość makro- i mikroekonomii; podstawowa znajomość potrzeb finansowych i inwestycyjnych 

podmiotów gospodarczych oraz układu instytucjonalnego gospodarki. 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
1. Rynek finansowy w gospodarce współczesnej, struktura rynku finansowego; rynek 

pieniężny a rynek kapitałowy (E-LEARNING: 2 godz. z 4 godzin wykładowych) 

2. Instytucje nadzorujące (w tym nadzór bankowy, ubezpieczeniowy, nad funduszami 

inwestycyjnymi, nad rynkiem kapitałowym sensu stricte) i rozliczeniowe na rynku 

finansowym. 

3. Bank centralny. 

4. Giełda papierów wartościowych (E-LEARNING: 2 godz. z 2 godzin wykładowych) 

5. Instytucje finansowe (w tym konglomeraty finansowe). 

6. Metody pozyskiwania kapitału na rynku finansowym, instrumenty finansowe (E-

LEARNING: 2 godz. z 2 godzin wykładowych) 

7. Akcje i obligacje jako przykłady lokacyjnych papierów wartościowych (E-LEARNING: 2 

godz. z 3 godzin wykładowych) 

8. Inwestycje finansowe (E-LEARNING: 2 godz. z 2 godzin wykładowych). 

 

 
 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Rynek finansowy jako element systemu gospodarczego: 4 (2- E-
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- sfery gospodarowania, 

- segmentacja systemu gospodarczego, 

- istota rynku finansowego, 

- instrumenty finansowe, 

- uczestnicy transakcji wymiennych na rynku finansowym, 

- kryteria segmentacji rynku finansowego, 

- specyfika rynku pieniężnego, kapitałowego i walutowego, 

- nadzór nad rynkiem, 

- konglomeraty finansowe. 

 

2. Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego- ich rola w procesach 

gospodarczych: 

- pojęcie rynku pieniężnego, 

- segmentacja rynku pieniężnego, 

- pieniądz i stopa procentowa, 

- bank centralny, 

- pieniądz a kapitał, 

- pojęcie rynku kapitałowego, 

- inwestowanie. 

 

3. Specyfika rynku papierów wartościowych: 

- papiery wartościowe jako przedmiot wymiany na rynku, 

- funkcje papierów wartościowych, 

- segmentacja rynku papierów wartościowych, 

- akcje jako udziałowe papiery wartościowe, 

- obligacje jako wierzycielskie papiery wartościowe. 

 

4. Giełda papierów wartościowych- regulowany, wtórny segment rynku kapitałowego: 

- istota publicznego obrotu papierami wartościowymi, 

- pojęcie giełdy papierów wartościowych, 

- rodzaje transakcji giełdowych, 

- funkcje giełdy papierów wartościowych, 

- indeksy giełdowe. 

 

5. Proces inwestycyjny na rynku kapitałowym: 

- istota procesu inwestycji kapitałowych, 

- zmienne inwestycyjne, 

- pojęcie stopy zysku, 

- rodzaje ryzyka na rynku kapitałowym- dywersyfikacja ryzyka. 
 

LEARNIN

G, 2- 

kształcenie 

w sali) 

 

 

 

 

 

 

 

4 (0- E-

LEARNIN

G, 4- 

kształcenie 

w sali) 

 

 

 

 

 

 

3 (2- E-

LEARNIN

G, 1- 

kształcenie 

w sali) 

 

 

 

2 (2- E-

LEARNIN

G, 0- 

kształcenie 

w sali) 

 

 

2 (2- E-

LEARNIN

G, 0- 

kształcenie 

w sali) 

 

 

Razem godzin 15 (8- E-

LEARNIN

G, 7- 

kształcenie 

w sali) 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 
1. System finansowy gospodarki: 

- cyrkulacja pieniężna i kapitałowa w gospodarce, 
- system bankowy w gospodarce rynkowej, 
- system emerytalny, 

3 
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- banki uniwersalne, 
- banki inwestycyjne, 
- banki hipoteczne, 
- konglomeraty finansowe, 
- system ubezpieczeniowy, 
- venture capital, 
- niebankowe instytucje finansowe, 
- instytucje nadzoru nad rynkiem finansowym, 
- instrumenty finansowe (rynek kasowy i terminowy- derywaty), 
- papiery wartościowe (lokacyjne: wierzycielskie i udziałowe, zabezpieczające 

transakcje wymienne).   
 

2. Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesie cyrkulacji pieniężnej: 
- pojęcie rynku pieniężnego, 
- rynek międzybankowy i detaliczny rynek pieniężny,  
- pieniądz i stopa procentowa- cena pieniądza, 
- bank centralny- proces sterowania wielkością obiegu pieniężnego, 
- banki komercyjne jako uczestnicy depozytowo- lokacyjnego rynku międzybankowego. 

 
3. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesie alokacji kapitału: 

- pojęcie rynku kapitałowego, 
- czynniki warunkujące rozwój rynku kapitałowego, 
- instytucjonalni uczestnicy procesów wymiany na rynku kapitałowym, 
- znaczenie funduszy zbiorowego inwestowania, 
- instytucja depozytu papierów wartościowych, 
- rynek długoterminowych papierów wartościowych (akcje, obligacje, listy 

zastawne, certyfikaty inwestycyjne). 
 

4. Giełda papierów wartościowych- regulowany, wtórny segment rynku kapitałowego: 
- istota publicznego obrotu papierami wartościowymi, 
- pojęcie giełdy papierów wartościowych, 
- rodzaje transakcji giełdowych, 
- systemy notowao giełdowych, 
- indeksy giełdowe. 

 
5. Instrumenty finansowania działalności gospodarczej, wybrane zagadnienia: 

- potrzeby finansowe przedsiębiorstwa (płynnośd finansowa, modernizacja, 
odtworzenie, rozwój, zarządzanie ryzykiem gospodarczym),  

- kredyt (rodzaje kredytów bankowych- kredytowanie obrotowe i inwestycyjne), 
- kredyt kupiecki. 

 
6. Inwestycje finansowe: 

- istota procesu inwestycji kapitałowych, 
- pojęcie stopy zysku, 
- rodzaje ryzyka inwestycyjnego, 
- standardy światowe oceny ryzyka inwestycyjnego, 
- metody ograniczenia ryzyka inwestycji kapitałowych, 
- instrumenty pochodne: futures, opcje, swapy, 
- wskaźniki oceny spółek na rynku kapitałowym, 
- portfel papierów wartościowych. 
 

6. Kolokwium zaliczeniowe 
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Razem godzin 15 (jedynie 

w sali) 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 
1. P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007. 

2. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, wydanie VII, Difin, Warszawa 2008.  
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, wydanie 

zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

4. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2002. 

5. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie- ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania, Białystok 2009. 
 

6. M. Al- Kaber, Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 

Białymstoku, Białystok 2006. 
7. K. Jajuga, T. Jajuga, inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria 

finansowa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004. 

 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
45 

 
 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  
ZALICZENIE ĆWICZEŃ (kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach)- łączna punktacja: 50p. z tego 

kolokwium (30p., aktywność oceniana przez prowadzącego- 20p.): 46p.- 50p.-5; 41p.- 45p- 4,5; 36p.- 40p.- 4; 

31p.- 36p.- 3,5; 26p.-30p.- 3). 

WYKŁADY- EGZAMIN TESTOWY (TEST WYBORU)- od (91%-100% właściwych odpowiedzi- 5; 81%- 90% 

właściwych odpowiedzi- 4,5; 71%- 80% właściwych odpowiedzi- 4;  61%- 70% właściwych odpowiedzi- 3,5; 

51%- 50% właściwych odpowiedzi- 3). 

 
 


