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Finanse
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
P8

FINANSE

Wydział w Ostrowie Wielkopolski
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Zarządzanie, studia I stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: II

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Nie dotyczy
podstawowy i kierunkowy
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: 0
Niestacjonarne: 0
Wiedza:
Znajomość zagadnień z obszaru makroekonomii.
Podstawowa wiedza w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
Wiedza dotycząca przedsiębiorczości.
Umiejętności:
Student posiada umiejętność wykonywania podstawowych
operacji matematycznych.
Kompetencje społeczne:
Wyrażanie własnych opinii.
Wykład: wykład informacyjny, prezentacja, elementy dyskusji.
Egzamin w formie pisemnej:
Test wiedzy zbudowany z 25 pytań jednokrotnego wyboru
Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny:
 bardzo dobrej: 100% - 91%,
 dobrej plus: 90% - 81%,
 dobrej: 80% - 71%,
 dostatecznej plus: 70% - 61%,
 dostatecznej: 60% - 51%,
 niedostatecznej: 50% i mniej.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
dr Izabela Witczak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
30

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
18

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Laboratorium:

Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

33
92

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

20
105

RAZEM z PWS:
125
RAZEM z PWS:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:

125

Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
92

20
105

20

20

36

40

20
16

25
20

105

105

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:
Praca własna studenta
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przedmiot i funkcje finansów. Pieniądz jako tworzywo zjawisk finansowych. Autonomiczna sfera finansów
System finansowy, jego funkcje i struktura
Wzajemne uwarunkowania polityki fiskalnej i monetarnej
Podmioty niefinansowe (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) a instytucje finansowe
Stopa procentowa i kurs walutowy jako determinanty sytuacji na rynku finansowym. Prognozowanie zmian.
Bank centralny i jego rola w stabilizowaniu warunków monetarnych
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sektor finansów publicznych a sektor publiczny. Dochody i wydatki
publiczne.
Deficyt sektora finansów publicznych. Dług publiczny
Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W02

ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i
gospodarczych

S1A_W01,
S1A_W02

K_W04

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania
rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów

S1A_W02,
S1A_W03,
S1A_W09

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U01

posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem

S1A_U01,
S1A_U02

podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych
K_U09

ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania poziomu i zmian wybranych
wielkości i mierników osiągnięć organizacji

S1A_U04

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K01

posiada zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach
zawodowych

S1A_K02,
S1A_K03,
S1A_K04

K_K04

jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

S1A_K02,
S1A_K03

K_K11

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

S1A_K07

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student rozumie rolę pieniądza w gospodarce oraz mechanizm jego kreacji. Student potrafi
scharakteryzować reguły działania instytucji finansowych i niefinansowych. Ma wiedzę
dotyczącą struktury i ewolucji współczesnego systemu finansowego.

Ustny sprawdzian
wiedzy

Umiejętności:
Potrafi ocenić szanse i zagrożenia związane ze zjawiskami finansowymi. Potrafi określać
związki pomiędzy zjawiskami finansowymi a uwarunkowaniami społecznymi.

Ustny sprawdzian
wiedzy

Kompetencje:
Ma świadomość znaczenia nauki o finansach. Wie, jak wykorzystać wiedzę z zakresu
funkcjonowania współczesnego systemu finansowego. Rozwija i doskonali wiedzę w zakresie
finansów.

Obserwacja i
ocena wykonania
zadania

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Bradecki Zdz. (red.), Finanse, Wtd. Prawnicze „Lexis Nexis”, Warszawa 2004.
Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.
Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.

Pluta W., Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
Inne materiały dydaktyczne:

