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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Przedmiot przedstawia działanie finansów międzynarodowych w warunkach globalizacji i procesów
integracyjnych. Materiał obejmuje zagadnienia związane z przepływami finansowymi pomiędzy
gospodarkami z uwzględnieniem współczesnych problemów globalnych rynków finansowych. Doktorant
otrzyma wiedzę o systemie finansowym, instytucjach finansowych i podstawowych regulacjach na
globalnym rynku finansowym. Ponadto wykład analizuje interakcje pomiędzy czynnikami
makroekonomicznymi a rynkami finansowymi z uwzględnieniem efektów zarażania i specyfiki rynków
wschodzących.

2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
Rynek finansowy, ryzyko finansowe, instrumenty finansowe

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD

Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1

Znać podstawowe zjawiska i pojęcia związane z finansami
międzynarodowymi.

W_2, W_3
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W.2

Rozumieć proces współzależności pomiędzy czynnikami
makroekonomicznymi a równowagą na rynku finansowym.

W_2, W_3

W.3

Posiadać wiedzę o specyfice rynków wschodzących oraz procesach
kształtowania i rozprzestrzeniania się nierównowag na rynku
finansowym.

W_2, W_3

Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1

Rozumieć powiązania finansowe pomiędzy gospodarkami w wymiarze
globalnym.

U_2, U_4

U.2

Znać pojęcia związane ze strukturą bilansu płatniczego i innymi
parametrami makroekonomicznymi w gospodarce międzynarodowej.

U_2, U_4

U.3

Umieć oceniać ryzyko instrumentów finansowych stosowanych na
globalnym rynku finansowym.

U_2, U_4

Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

Rozumieć wpływ globalizacji na finanse międzynarodowe i powiązania
finansowe między gospodarkami.

K_3, K_6

K.2

Znać rolę wymiany międzynarodowej i przepływów finansowych w
procesach integracyjnych na poziomie lokalnym i globalnym.

K_3, K_6

Część C
Semestralny plan zajęć:
1. Globalizacja i integracja w świecie finansów
2. Struktura i rola międzynarodowych rynków finansowych
3. Systemy kursowe i integracja walutowa
4. Regulacje na rynku finansowym
5. Modele rynku kredytowego
6. Bilans płatniczy a wymiana międzynarodowa
7. Ryzyko na rynku finansowym
8. Wycena aktywów na rynku finansowym
9. Bilansowe instrumenty finansowe
10. Pozabilansowe instrumenty finansowe
11. Kryzysy finansowe
12. Efekty zarażania na rynku wschodzącym
Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew. stron):
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Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
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Część D
Forma zajęć: wykład

Wymiar zajęć w godz.: 45

Ogółem godzin
w tym:

45

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Egzamin pisemny

100%

Liczba punktów ECTS
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
M.1. wykład tradycyjny

Część F
Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia

W.1. egzamin pisemny (pytania otwarte, zadania)
W.4. test
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