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KARTA PROGRAMOWA
Moduł kształcenia

Finanse międzynarodowe i rynki finansowe

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Forma kształcenia
Poziom przedmiotu
(podstawowy/specjalnościowy/
ogólnouczelniany)
Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru)
Poziom modułu kształcenia
Język wykładowy
Semestr realizacji modułu
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
Jednostka realizująca moduł
Moduły poprzedzające

International Finance and Financial Markets
Finanse i rachunkowośd
praktyczny
studia niestacjonarne
specjalnościowy

obowiązkowy
I stopieo
polski
IV
4
Forma modułu: wykład
Forma modułu: dwiczenia
20
20
Katedra Finansów i Rachunkowości
Podstawy finansów, Finanse przedsiębiorstwa

Syntetyczna charakterystyka modułu
Moduł obejmuje zadania finansów międzynarodowych, międzynarodowe instytucje i rynki finansowe oraz zasady i formy
rozliczeo międzynarodowych.

Cele modułu
Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych ze szczególnym
uwzględnieniem: międzynarodowych organizacji finansowych, międzynarodowych rynków finansowych, form
rozliczeo międzynarodowych i kursów walutowych.

Opis efektów uczenia się modułu
Symbol
efektu dla
modułu

Osiągnięte efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się
dla kierunku
Wiedza:

W_01

Rozumie pojęcia i definicje z zakresu finansów
międzynarodowych

FiR_W03+
FiR_W04++
FiR_W05+++
FiR_W06++

W_02

Zna zasady i formy rozliczeo
międzynarodowych

W_03

Zna metody ustalania kursu walutowego oraz
charakteryzuje jego wpływ na wyniki
przedsiębiorstwa

U_01

Potrafi przewidzied skutki zmiany kursu
walutowego (ryzyko kursowe)

U_02

Analizuje, ocenia i proponuje rozwiązania w
zakresie importu i eksportu
Kompetencje społeczne:
Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste
działania badawcze oraz efektywnie organizuje
pracę własną

Umiejętności:

K_01

FiR_U03++
FiR_U08+
FiR_U11+++

FiR_K03+

Kryteria oceny efektów uczenia się oraz metody ich weryfikacji
Symbol
efektu

(1)
W_01

W_02

W_03

U_01

U_02

K_01

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

na ocenę

2

3

4

5

6

Nie posiada żadnej
wiedzy z zakresu
finansów
międzynarodowych

Posiada wiedzę
całkowicie
odtwórczą
pozbawioną
rozumowania z
zakresu finansów
międzynarodowych

Wykazuje dobre
Wykazuje bardzo
Posiada wiedzę z
przygotowanie
dobre
zakresu finansów
teoretyczne z
przygotowanie
międzynarodowych
zakresu finansów
teoretyczne z
poszerzoną o
międzynarodowych zakresu finansów
tematykę
, dostrzega
międzynarodowych wykraczającą poza
podstawowe
, dostrzega szereg
ramy literatury
zależności, wyciąga
złożonych
podstawowej,
proste wnioski
zależności, podaje dokonuje twórczej
wyczerpujące
interpretacji
interpretacje i
zagadnieo
wnioski
Nie zna zasad i
Słabo zna zasady i Dobrze zna zasady i Bardzo dobrze zna W pełnym zakresie
form rozliczeo
formy rozliczeo
formy rozliczeo
zasady i formy
zna zasady i formy
międzynarodowych międzynarodowych międzynarodowych
rozliczeo
rozliczeo
międzynarodowych międzynarodowych
, prezentując
wiedzę poszerzoną
o tematykę
wykraczającą poza
ramy literatury
podstawowej
Nie zna metod
Słabo zna metody Dobrze zna metody Bardzo dobrze zna
Posiada
ustalania kursu
ustalania kursu
ustalania kursu
metody ustalania rozszerzoną wiedzę
walutowego i nie
walutowego i słabo
walutowego i
kursu walutowego i
z zakresu metod
potrafi
charakteryzuje jego charakteryzuje jego
potrafi
ustalania kursu
scharakteryzowad
wpływ na wyniki
wpływ na wyniki
scharakteryzowad
walutowego i
jego wpływu na
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
jego wpływ na
potrafi twórczo
wyniki
wyniki
scharakteryzowad
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
jego wpływ na
wyniki
przedsiębiorstwa
Nie potrafi
Słabo przewiduje
Dobrze potrafi
Bardzo dobrze
Dokonuje
przewidzied
skutki zmiany kursu przewidzied skutki potrafi przewidzied pogłębionej analizy
skutków zmiany
walutowego
zmiany kursu
skutki zmiany kursu
skutków zmiany
kursu walutowego
walutowego
walutowego
kursu walutowego
Nie potrafi
W sposób
Dobrze analizuje,
Bardzo dobrze
Dokonuje
analizowad, ocenid i
całkowicie
ocenia i proponuje
analizuje, ocenia i
pogłębionej
zaproponowad
odtwórczy,
rozwiązania z
proponuje
analizy, oceny i
rozwiązania z
pozbawiony
zakresu importu i
rozwiązania z
wzorcowo
zakresu importu i
rozumowania
eksportu
zakresu importu i
proponuje
eksportu
analizuje, ocenia i
eksportu
rozwiązania z
proponuje
zakresu importu i
rozwiązania z
eksportu
zakresu importu i
eksportu
Student nie
Student w
Student wykazuje
Student wykazuje
Student w pełni
podejmuje i nie
minimalnym
duże
bardzo duże
samodzielnie
inicjuje żadnych
stopniu podejmuje
zainteresowanie
zaangażowanie w podejmuje i inicjuje
działao
i inicjuje proste
podejmowaniem
podejmowaniu i
badania badawcze,
badawczych. Nie
działania
inicjatywy w
inicjowaniu działao
w tym także
potrafi
badawcze,
zakresie prostych
badawczych,
złożone badania.
zorganizowad pracy
organizuje pracę
działao
bardzo dobrze
Efektywnie
własnej
własną
badawczych,
organizuje pracę
organizuje pracę
potrafi dobrze
własną
własną
zorganizowad pracę
własną

Metody weryfikacji
efektów
(2)
EP, K

K, CS

K, CS

EP, K

K, CS

CS

(1) wpisad symbol efektu uczenia się
(2) wpisad np.: EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; P – prezentacja; PR – projekt; ES – esej; RE –
referat, K – kolokwium itp.

Treści kształcenia modułu
1.
2.
3.

Forma modułu: wykład
Rys historyczny finansów międzynarodowych,
Przedmiot, funkcje, zadania finansów
międzynarodowych,
Kurs walutowy – metody ustalania,

Forma modułu: dwiczenia
Zadania dotyczące:
 kursów walutowych,
 spreadów,

4.
5.
6.
7.
8.

Międzynarodowe organizacje finansowe,
Polityka finansowa paostwa,
Bilans płatniczy,
Zasady i formy rozliczeo międzynarodowych,
Euro – waluta międzynarodowa, warunki
przystąpienia do strefy Euro, korzyści i zagrożenia,
9.
Rynki finansowe – instrumenty rynku finansowego:
 Rynek pieniężny, kapitałowy,
instrumentów pochodnych, walutowy,
transakcji natychmiastowych i
terminowych,
10. Działalnośd kredytowo – depozytowa instytucji
finansowych,
11. Ryzyko na rynkach finansowych.

Literatura podstawowa

1.
2.

Literatura uzupełniająca

3.
1.







bilansu płatniczego,
walut rezerwowych,
rynków finansowych,
instrumentów rynku finansowego,
ryzyka na rynkach finansowych.
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Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, studia przypadków.

Nakład czasu pracy studenta w przeliczeniu na godziny i punkty ECTS
Elementy składające się na pracę studenta
Udział w wykładach

Ilośd godzin
20

Udział w dwiczeniach

20

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

10

Samodzielne przygotowanie się do dwiczeo

10

Przygotowanie się do egzaminu

15

Przygotowanie się do zaliczenia

15

Ilośd punktów ECTS

Przygotowanie eseju
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie referatu
Przygotowanie projektu
Inne (wymienid jakie): Case Study

10

Suma

100

4

