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SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w 

jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie dotyczy przedmiotów zmieniających 

się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe sylabusu 

Opis 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil studiów  Ogółnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-1RFI 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr 1 rok/semestr 1 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 
Brak wymagań wstępnych 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem na 

formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu 

Założenia i cele przedmiotu  

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku 

finansowego, w tym jego układu podmiotowego oraz instrumentów finansowych, ze szczególnym wskazaniem 

roli segmenty pieniężnego i kapitałowego. 

Wiedza posłużyć powinna rozumienia znaczenia rynku finansowego w gospodarce rynkowej oraz 

umiejętności doboru i korzystania z usług instytucji finansowych. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do stawiania w 

trakcie wykładu 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

- zaliczenie przedmiotu na podstawie testu końcowego pisemnego 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 
1RFIW01 

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku 

finansowego, potrafi posługiwać się terminologią rynku finansowego  

E2_W01 

1RFI_W02 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie roli rynku finansowego w układzie gospodarki, zna 

instytucje rynku finansowego i ich wpływ na sprawność obiegu pieniądza i rozliczeń w 

gospodarce 

E2_W02 

1RFIW03 Ma rozszerzoną wiedzę o instrumentach rynku finansowego i zakresie ich stosowania na 

płaszczyźnie inwestowania i zabezpieczania przed ryzykiem inwestycyjnym 

E2 W07 E2_W 11 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 
1RFIJJ01 potrafi, w oparciu o przedmiotową dyscyplinę naukową, prawidłowo interpretować i 

wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne związane ze sprawnością obiegu pieniądza 

w gospodarce; potrafi właściwie - w sposób kompleksowy - analizować przebieg procesów 

na rynku finansowym oraz zjawisk gospodarczych i społecznych, potrafi formułować 

własne opinie na ten temat 

E2 U01 E2_U03 

1RFI_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku finansowego w procesie 

podejmowania decyzji finansowych na poziomie gospodarstwa domowego i 

przedsiębiorstwa 

E2_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
1RFI_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia się w zakresie rozumienia działań instytucji finansowych i instrumentów 

przedmiotowego rynku; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.  

E2_K01 

1RFI_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu 

E2_K04 

1RFIJC03 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę w zakresie 

niezbędnym w sferze podejmowania decyzji finansowych 
E2_K06 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy studenta
1
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Przygotowanie się do wykładu 30 

Udział w konsultacjach 25 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 30 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
1
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 2 

o charakterze praktycznym 60 2 

Data opracowania:  18.03.2014 
Koordynator  

przedmiotu: 
Dr Tomasz Dębowski 



 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć (np. 

wykładu i ćwiczeń). 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Rynek finansowy 

Kod przedmiotu 1000-ES2-JRFI 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr 1 rok/semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS 4 
Prowadzący Prowadzący wykłady z przedmiotu i egzaminujący: - dr Tomasz Dębowski 

Treści merytoryczne przedmiotu Treści wykładu: 

1. Rynki finansowe w układzie gospodarczym 

2. Uczestnicy rynków finansowych. 

3. System bankowy a instytucje pośrednictwa finansowego 

4. Giełda jako instytucja rynku kapitałowego. Instrumenty rynku kapitałowego 

5. System ubezpieczeniowy - funkcje, instytucje i cechy rynku ubezpieczeń. . Rynek ubezpieczeń na życie i  

       ubezpieczeń gospodarczych. 

6. Inwestowanie na rynkach finansowych. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. 

7. Bezpieczeństwo na rynku finansowym. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym  

       – rozwiązania w zakresie nadzoru finansowego. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Zaliczenie końcowe 

1RFI W01  X 

1RFI W02  X 

1RFI W03 X X 

1RFI U01 X X 

1RFI U02  X 

1RFI KOI  X 

1RFI K02 X X 

1RFI K03  X 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Egzamin w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie powyżej 50% możliwych do zdobycia 

punktów. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2014 

2. Przybyłska-Kapuścińska W. (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek finansowy, 

CeDeWu.pl, Warszawa 2013 

3. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2010  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012 

2. Górski M., Rynkowy system finansowy, P WE, Warszawa 2013 

3. Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013. 


