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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

FINANSE DLA INŻYNIERÓW 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2021/2022 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych 
lub nauk społecznych 

Forma studiów 
 

Stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

 
polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr hab. Maria Jastrzębska, prof. uczelni 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 Dr hab. Maria Jastrzębska, prof. uczelni 

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z finansami jako procesem gromadzenia i wydatkowania 
środków pieniężnych w sektorze publicznym oraz prywatnym. Po ukończeniu przedmiotu student powinien 
rozumieć istotę i mechanizm funkcjonowania systemu finansowego (instrumenty, instytucje, rynki finansowe), 
polityki finansowej i gospodarki finansowej w skali makro i mikro. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student rozumie procesy 
finansowe zachodzące w 
otoczeniu gospodarstwa 
domowego i przedsiębiorstwa 
oraz potrafi dokonać oceny 
skutków podejmowanych decyzji 
finansowych przez podmioty 
sfery realnej.  

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy finansowej 
przy pracy na stanowisku 
inżynierskim 

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student zna podstawy 
funkcjonowania finansów 
publicznych, finansów 
przedsiębiorstw, finansów 
osobistych, bankowości i rynków 
finansowych. 

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej 

 

Treści przedmiotu 
 

Pojęcie, formy i funkcje pieniądza; popyt na pieniądz i podaż pieniądza. 
Pojęcie, zakres i funkcje finansów.  
Finanse w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz finanse publiczne i finanse prywatne. 
Gospodarka finansowa – pojęcie i rodzaje 
Rozliczenia pieniężne gotówkowe i bezgotówkowe; system płatniczy i systemy płatności. 
Polityka finansowa państwa (fiskalna i monetarna) - istota, cele, instrumenty.  
System finansowy – pojęcie, struktura, funkcje, tendencje. 
Instytucje finansowe - pojęcie i rodzaje. 
Instrumenty finansowe – pojęcie i rodzaje. 
Rynki finansowe - pojęcie i rodzaje. 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Kolokwium końcowe 60.0% 100.0% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

S. Owsiak, Finanse, PWE, Warszawa 2015. 
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H. Zadora, Finanse. Kategorie-zjawiska-procesy-podmioty, Difin, 
Warszawa 2015. 
 

Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje red. M. 

Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. 

 
Uzupełniająca lista lektur 
 K. Jajuga, Elementy nauki finansów, Wydawnictwo PWE, Warszawa 

2007. 

E. Jarocka, Finanse, Difin, Warszawa 2009. 

Barembruch A., Zarządzanie finansami osobistymi, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019. 
  

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Formy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. 

Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


