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Część A

Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Program zajęć został zaprojektowany z myślą o wzbogaceniu wiedzy i umiejętności uczestników
szkoły doktorskiej SGH w obszarze teorii, mechanizmów, instrumentów i instytucji
międzynarodowego systemu finansowego, jak również obecnych tendencji rozwojowych w tym
zakresie.
(opis w jęz. angielskim)

The course has been designed with a view to upgrade the knowledge and skills of Ph.D. students
regarding the theories, mechanisms, instruments and institutions of the international financial system,
as well as current developments in this area.

Część B
Cele zajęć z przedmiotu:
(opis w jęz. polskim)

(opis w jęz. angielskim)
Głównym celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoły doktorskiej SGH
w obszarze teorii, mechanizmów, instrumentów i instytucji międzynarodowego systemu
finansowego jak również obecnych tendencji rozwojowych w tym zakresie. Zajęcia składają się z
czterech bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmuję tematykę międzynarodowych rynków
finansowych, charakterystykę jego głównych segmentów i instytucji, ze szczególnym
uwzględnieniem roli banków. Drugi blok tematyczny skupiony jest wokół zagadnień związanych z
bilansem płatniczym- jego konstrukcją i analizą, jak i problematyką równowagi globalnej. Trzeci
blok zajęć dotyczy kwestii związanych z międzynarodowym systemem walutowym- jego funkcji,
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ewolucji oraz aktualnych tendencji rozwojowych. Szczególną uwagę poświęca się roli europejskiej
integracji walutowej i zmianom wywołanym przez kryzys finansowy z lat 2007-2009. Czwarty blok
tematyczny jest skupiony wokół aktualnych tendencji rozwojowych, kształtujących nową globalną
architekturę finansową m.in.: pokryzysowych regulacji i nadzoru finansowego, wyzwań związanych
ze zmieniającymi się formami europejskiej integracji walutowej, jak również wzrastającej roli
azjatyckich gospodarek wschodzących w międzynarodowym systemie finansowym.
.
(opis w jęz. angielskim)

The main goal of the course is to enhance Ph.D. students' knowledge and skills with regards to the
theories, mechanisms, instruments and institutions of the international financial system, as well as
current developments in this area. The course encompasses four broad sections. The first section
focuses on the topic of international financial markets, their respective segments and institutions,
with a particular emphasis on the role of banks. The second section deals with the analysis of the
balance of payments and issues related to the global payment equilibrium. The third section focuses
on the topic of the international monetary system- its functions, evolution and current trends.
Particular attention is dedicated to the role of European monetary integration and the consequences
of the financial crisis from 2007-2009. The focus of the fourth section is predominantly on the
current trends shaping the new global financial architecture including: post-crisis financial
regulation and supervision, challenges arising due to changing patterns of European monetary
integration, as well as the increasing role emerging Asia in the global financial system.
Efekty kształcenia/ Educational outcome:
To stwierdzenia określające, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zrobić po zakończeniu okresu
kształcenia (w ramach przedmiotu). W tych stwierdzeniach należy używać czasowników w stronie czynnej, odnoszącej
się do wiedzy, rozumienia, praktycznego zastosowania, analizy, syntezy, oceny, itp.)

Wiedza

Po zakończeniu zajęć studenci powinni:
1. Posiadać wiedzę nt. teorii, mechanizmów, instrumentów i instytucji
międzynarodowego systemu finansowego
2. Rozumieć czynniki warunkujące obecne tendencje rozwojowe w
międzynarodowym systemie finansowym
3. Potrafić wskazać aktualne wyzwania dla funkcjonowania
współczesnego międzynarodowego systemu finansowego
After completing the course students are expected to:

1. Possess the knowledge about the theories, mechanisms, instruments and
institutions of the international financial system

2. Understand the factors shaping the current trends within the international
financial system

3. Be able to outline the current challenges for the functioning of the
international financial system

Umiejętności

Po ukończeniu niniejszego kursu studenci powinni potrafić:
1. Dokonać analizy międzynarodowych statystyk finansowych
2. Używać omówionych na zajęciach narzędzi w celu analizy zjawisk
zachodzących w międzynarodowym systemie finansowym
3. Wyjaśnić mechanizmy, ewolucję i obecne tendencje rozwojowe w
międzynarodowym systemie finansowym
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(opis w jęz. angielskim)

After completing the course students are able to:
1. Analyse international financial statistics
2. Use the instruments discussed during the lecture for the purpose of
analysis of current trends in the international financial system
3. Explain the mechanisms, evolution and current trends within the
international financial system
Inne kompetencje

Ponadto, zajęcia mają na celu:
1. Zwiększenie zdolności słuchaczy do formułowania samodzielnych
sądów i ocen dotyczących omówionych tematów
2. Doskonalenie naukowego warsztatu metodologicznego
(opis w jęz. angielskim)

Additionally, the course is aimed at:
1. Enhancing students’ capability of formulating own views and opinions
on the discussed topics
2. Perfecting the students’ research methodology

Część C
Semestralny plan zajęć:
(opis w jęz. polskim)

1. The international financial system- functions, institutions and regulations
2. International financial markets- main segments, instruments and current trends
3. Exchange rate systems
4. The exchange rate market
5. The derivatives market
6. The capital market
7. International banking
8. Balance of payments – construction and analysis.
9. Global payments equilibrium.
10. International monetary system – functions, evolution and current trends
11. European monetary integration.
12. Financial crises- theories
13. The financial crisis 2007-2009
14. International financial supervision and regulation
15. The new global financial architecture
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(opis w jęz. angielskim)

1. The international financial system- functions, institutions and regulations
2. International financial markets- main segments, instruments and current trends
3. Exchange rate systems
4. The exchange rate market
5. The derivatives market
6. The capital market
7. International banking
8. Balance of payments – construction and analysis.
9. Global payments equilibrium.
10. International monetary system – functions, evolution and current trends
11. European monetary integration.
12. Financial crises- theories
13. The financial crisis 2007-2009
14. International financial supervision and regulation
15. The new global financial architecture

Literatura podstawowa:
1. F,.S. Mishkin- The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Int. Ed.
2. Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J,- International economics. Theory and policy,
Pearson, 9 ed., 2012
Literatura uzupełniająca:
Aktualne artykuły naukowe podane w materiałach do każdego wykładu
Część D
Prerekwizyt (jeśli wymagany, to nazwa przedmiotu lub rodzaj wiedzy z zakresu …):
Finanse
Proponowane usytuowanie przedmiotu w planie studiów:
Rok studiów: I rok studiów doktoranckich
Semestr: II
Proponowana liczba punktów ECTS za przedmiot (w stosunku do 30 ECTS za semestr):
Wymiar i forma zajęć (w godzinach)

Metody zajęć:
(opis w jęz. polskim)

Ogółem

Studia
stacjonarne

Propozycja
dla
studiów
niestacj.
sob-niedz.
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1. Wykład połączony z dyskusją
2. Realizacja indywidualnych
projektów badawczych i
prezentacja ich na zajęciach

(opis w jęz. angielskim)

1. Lectures and discussions
2. Individual research projects
prepared by PhD students and
their presentation during the
course

Wykład
Ćwiczenia
Konwersatorium

32
26
6
(w ramach
wykładu)

Kejsy (Tak / Nie)
Gry (Tak / Nie)
Referaty (Tak / Nie)
Dyskusje (Tak / Nie)

Laboratorium
Inna forma (jaka?)

Przy udziale praktyków (Tak / Nie)
Inne (jakie?)

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

Charakterystyka wymagań w
trakcie zajęć
i na egzaminie końcowym:

Egzamin pisemny-tradycyjny
Egzamin testowy
Egzamin ustny
Kolokwium
Prace domowe, referaty
Ocena z ćwiczeń
Inne (jakie?)

opis w jęz. polskim)

80

20

Egzamin ma na celu weryfikację wskazanych
efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności.
Realizacja projektów badawczych ma na celu
weryfikacje efektów kształcenia w zakresie
dodatkowej wiedzy, umiejętności
formułowania samodzielnych sądów i ocen
dotyczących omówionych tematów oraz
doskonalenia warsztatu badawczego
(opis w jęz. angielskim)

The aim of the exam is to verify the
knowledge and skills of the students, as
specified in the section Educational outcome.
The individual research projects are aimed at
verifying the additional educational outcome
i.e. additional knowledge, students’ capability
of formulating own views and opinions on the
discussed topics, and the perfecting of their
research methodology.

Kryteria selekcji na zajęcia:

Inne uwagi:

Lista rankingowa (Tak / Nie)
Kolejność zgłoszeń (Tak / Nie)

Wielkość grupy ?
Wymóg laboratorium
komputerowego- nie
Sala wyposażona w wideonie
Inne (jakie?)

Ocena z prerekwizytu (Tak, jakiego?
/ Nie )
Znajomość języka (Tak, angielskiego / Nie )

opis w jęz. polskim)
(opis w jęz. angielskim)
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