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Rynki finansowe 
nazwa przedmiotu 

 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RFI 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy / Moduł kierunkowy ME_3 

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Znajomość makro- i mikroekonomii; podstawowa znajomość potrzeb finansowych i 

inwestycyjnych podmiotów gospodarczych oraz układu instytucjonalnego gospodarki. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami 

dotyczącymi funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. 

Przedmiot charakteryzuje w sposób kompleksowy rynek finansowy: jego mechanizmy, 

uczestników oraz instrumenty. Studenci powinni rozumieć znaczenie rynku finansowego w 

gospodarce rynkowej; umieć analizować różne segmenty tego rynku, jak też rozpoznawać 

miejsce nadzoru finansowego w strukturze gospodarki rynkowej. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowaniem studentów 

do pracy indywidualnej i grupowej w formie odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań, 

wspólnego omawiania zagadnień oraz prac samodzielnych. 

Konsultacje - indywidualne. 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności (indywidualnej i grupowej)  

oraz kolokwium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 
1. Student posiada elementarną wiedzę o celach i instrumentach polityki 

gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej, fiskalnej, pieniężnej, 

kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
E1A_W05 

2. Student ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji funkcjonujących  w skali 

krajowej i międzynarodowej 
E1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
1. Student potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze E1A_U04 
2. Student wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno-

ekonomicznych 
E1A_U05 

3. Student posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów 

gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
E1A_U08 

4. Student potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi E1A_U09 

5. Student potrafi samodzielnie dokształcać się E1A_U17 
6. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 

kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 
E1A_U20 

7. Student w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystuje kategorie 

ekonomiczne 
E1A_U22 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
1. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
E1A_K03 

2. Student jest jest kreatywny  i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej. E1A_K05 

 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Przygotowanie do sprawdzianów 5 

Przygotowanie prac domowych 8 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Kolokwium 2 

Razem 90 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42 1,4 

o charakterze praktycznym 48 1,6 

  

Data opracowania: 30.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
mgr Vladyslav Vrublevski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Rynki finansowe 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3RFI 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr III rok/semestr 6 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący mgr Vladyslav Vrublevski 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Rola rynków finansowych w gospodarce (2 godz.) 

2. Pośrednicy finansowi (2 godz.) 

3. Podstawy wyceny instrumentów finansowych (4 godz.) 

4. Ryzyko a stopa zwrotu na rynkach finansowych (2 godz.) 

5. Teoria portfela (2 godz.) 

6. Zarządzanie aktywne i pasywne. Alternatywne strategie 

inwestowania. (2 godz.) 

7. Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesie 

cyrkulacji pieniężnej (4 godz.) 

8. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesie 

alokacji kapitału (2 godz.) 

9. Giełda papierów wartościowych – regulowany wtórny segment 

rynku kapitałowego (2 godz.) 

10. Instrumenty pochodne (4 godz.) 

11. Kryzysy finansowe i nadzór nad stabilnością systemu 

finansowego (2 godz.) 

12. Kolokwium (2 godz.) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Prace 

samodzielne 

- pisemne 

Praca w 

grupach 
Kolokwium 

E1A_W05 x x  x 

E1A_W07 x  x x 

E1A_U04 x  x x 

E1A_U05 x  x x 

E1A_U08 x  x  

E1A_U09  x x  

E1A_U17 x x  x 

E1A_U20  x x  

E1A_U22 x  x  

E1A_K03    x 

E1A_K05 x  x  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność  na zajęciach, 

wykonanie pracy domowej oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia z 

kolokwium. Na ocenę końcową będzie miała wpływ także 

aktywność studenta. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. 

dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) 

kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2014, wyd. 6 

2. A.Sławiński, Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2006 



3. K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007 

Uzupełniająca: 
1. Polityka pieniężna, A.Sławiński (red.), Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2011. 

2. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, J.Czekaj (red.), 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

3. System finansowy w Polsce, t.1, t.2, B.Pietrzak, Z.Polański, 

B.Woźniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 

4. Z.Bodie, R.Merton, Finanse, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2003 

5. J.Nowakowski, T.Famulska, Stabilność i bezpieczeństwo 

systemu finansowego, Difin Warszawa 2008 

6. J.Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, 

Warszawa 2011 

7. P.Niedziółka, Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, 

Difin, Warszawa 2009 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


