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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Rynki finansowe dla każdego 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

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

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczn
y 

Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Zarządzania UG , Katedra Bankowości i Finansów 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr Adam Barembruch 
Prowadzący zajęcia z 
przedmiotu 
 

dr Adam Barembruch 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laborator
ium 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

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

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 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunków nieekonomicznych z kluczowymi 
aspektami funkcjonowania rynku finansowego  
 

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 

Umie scharakteryzować instrumenty 
finansowe rynku pieniężnego, 
kapitałowego, walutowego, 
instrumentów pochodnych oraz 
wskazać różnice między nimi 
Rozumie i potrafi scharakteryzować 
m.in. przebieg sesji giełdowej, 
zlecenia giełdowe 
Zna zasady kwotowań kursów 
walutowych, potrafi czytać kursy i 
posługiwać się nimi 
Potrafi pozyskiwać dane do analizy 
rynków finansowych 

 
Ocena umiejętności wykorzystania 
wiedzy uzyskanej w ramach 
przedmiotu [testy cząstkowe, 
zaliczenie] 

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

Potrafi interpretować podstawowe 
zjawiska związane z 
funkcjonowaniem rynku 
finansowego i rozumie wpływ zmian 
na rynku finansowym na codzienne 
życie. 

 
Ocena umiejętności wykorzystania 
wiedzy uzyskanej w ramach 
przedmiotu [testy cząstkowe i 
zaliczenie] 
 

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

Zna podstawowe pojęcia z zakresu 
rynków finansowych 
Zna zasady funkcjonowania, 
segmenty, funkcje, cechy i 
instrumenty właściwe dla rynku 
pieniężnego, walutowego, 
kapitałowego, instrumentów 
pochodnych. 

 
Ocena wiedzy faktograficznej [testy 
cząstkowe i zaliczenie] 

 

Treści przedmiotu 
 

Znaczenie i funkcje rynków finansowych. Segmenty na rynkach finansowych: rynek transakcji natychmiastowych, 
rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny, prywatny, publiczny.  
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Istota, cechy i klasyfikacje papierów wartościowych i instrumentów finansowych.  

Hazard moralny i asymetria informacji na rynkach finansowych 

Instrumenty i cechy rynku pieniężnego – lokaty międzybankowe, bony skarbowe, bony pieniężne, komercyjne 
papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe, stawki referencyjne, polityka pieniężna 

Instrumenty i cechy rynku walutowego - waluty obce a dewizy, kursy walutowe (bid, offer, spread), pozycja 
walutowa, rynek forex, transakcje walutowe, kryptowaluty 

Instrumenty i cechy rynku kapitałowego - rynek obligacji. Obligacje detaliczne. Rynek akcji, rodzaje akcji, prawa 
korporacyjne i majątkowe akcjonariusza, prawo poboru i jego teoretyczna wartość, prawo do akcji, split. 
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, rodzaje notowań giełdowych, zlecenia giełdowe i ich 
realizacja.  

Proste strategie inwestycyjne 

Fundusze inwestycyjne i ich specyfika. Certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa. 

Rynek instrumentów pochodnych - transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty 
pochodne, funkcje instrumentów pochodnych [spekulacja, arbitraż, hedging], transakcje forward i futures, opcje, 
proste strategie opcyjnie, swapy 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Testy cząstkowe - Platforma 
Edukacyjna 

Średnia ważona z wszystkich testów 
powyżej 51% 

(30%) 

Zaliczenie - Test jednorodnego i 
wielokrotnego wyboru - Platforma 

edukacyjna PE 
(70%) 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Czekaj J. (red.), (2017), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 
Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), (2009), Finanse, bankowość i rynki finansowe., 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 
Dębski W., (2014), Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i 
praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Sławiński A., (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa. 
Sopoćko A., (2012), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa. 
 

Adresy eZasobów 
 

https://www.gpw.pl/, https://www.nbp.pl/, https://www.knf.gov.pl/  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Czym się różni rynek pierwotny od rynku wtórnego, kasowy od terminowego, rynek publiczny od prywatnego, papier 
wartościowy od instrumentu finansowego? 

Podstawowe segmenty rynku finansowego i ich charakterystyka 

Na czym polega i do czego prowadzi asymetria informacji na rynkach finansowych 

Wymień i scharakteryzuj podstawowe instrumenty na poszczególnych segmentach rynku finansowego 

Procenty a punktu procentowe 

Dlaczego rynek pieniężny, polityka pieniężna NBP i bazowe stopy procentowe mają kluczowy wpływ na pozostałe 
segmenty rynku finansowego i na nasze decyzje? 

Ile wynosi kurs złotego? 

Czym się różni aprecjacja od deprecjacji oraz dewaluacja od rewaluacji 

Jak czytać kursy walutowe?  

Dlaczego kursy kantorowe się różnią? 

Od czego zależą kursy terminowe? 

Dlaczego rynek walut i kryptowalut jest ryzykowny? 

Rodzaje notowań giełdowych 

Zlecenia giełdowe i sposób ich realizacji 

Analiza techniczna a fundamentalna 

Proste strategie inwestycyjne 

Czym się charakteryzują fundusze inwestycyjne. Jak koszt inwestycji wpływa na jej opłacalność. Czy ETF to atrakcyjna 
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inwestycja? 

Jak mierzyć atrakcyjność inwestycji? Skąd pozyskiwać dane do analizy? Jak intepretować miary stopy zwrotu i ryzyka 
publikowane w charakterystykach produktów inwestycyjnych? 

Do czego służą pochodne instrumenty finansowe? 

Na czym polega i do czego prowadzi stosowanie dźwigni w przypadku instrumentów pochodnych? 

Kryzysy na rynkach finansowych 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


