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OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

RYNEK     KAPITAŁOWY 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK TECHNICZNYCH 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie II stopień 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Nazwa specjalności: Zarządzanie międzynarodowe 

Rodzaj modułu uczenia się: specjalnościowy 

Rok / Semestr:  Rok 2 semestr 2 

Osoba koordynująca przedmiot: Prof. M. Gruchelski 

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa 
przedmiotów): 

• Podstawowa wiedza z obszaru ekonomii, finansów oraz 
zarządzania 

• Znajomość złożoności otoczenia społeczno-gospodarczego 
przedsiębiorstw 

• Umiejętność pracy zespołowej 

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Konsultacje Egzamin/ 
zaliczenie 

Suma 
godzin 

Studia stacjonarne 30 30        60 

Studia niestacjonarne 15         15 

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Prezentacje multimedialne, opracowania autorskie zawierające omawiane zagadnienia, praca z 
literaturą, case study, dyskusja 

Ćwiczenia/ konwersatorium  

IV.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia  się 
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 

Wiedza:  

1. 

Student ma ugruntowaną wiedzę i w pogłębionym stopniu zna wybrane fakty i procesy 
toczące się w gospodarce i społeczeństwie oraz dotyczące ich teorie stanowiące 
podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk ekonomicznych ( skala mikro i makro ) oraz 
społecznych – tworzące fundament teoretyczny kluczowych oraz innych wybranych 
zagadnień z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w kontekście rynków 
kapitałowych, ich struktury, uwarunkowań i regulacji oraz powiązań z gospodarką. 

ZO2_W01 
P7S_WG 

 

2.  Student zna prawne i inne uwarunkowania działań związanych z funkcjonowaniem 
gospodarki oraz rynku kapitałowego 

ZO2_W02 
P7S_WK 
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3.  Student zna złożoność procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu 

w kontekście uwarunkowań, zmian i regulacji rynku kapitałowego oraz inwestowania i 
związanego z tym ryzyka. 

ZO2_W04 
P7S_WG 
P7S_WK 

4. Student zna kategorie makroekonomiczne i jest świadomy ich wpływu na rynek 
kapitałowy i gospodarkę. 

ZO2_W04 
P7S_WG 
P7S_WK 

5. Student zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania, w tym dobrych praktyk 
stosowanych na rynkach kapitałowych 

ZO2_W13 
P7S_WG 

6. Student zna zagadnienia dotyczące obszaru zarządzani rynkami  finansowymi, w tym ma 
ugruntowaną wiedze na temat giełd i funduszy inwestycyjnych oraz zna strategie 
inwestycyjne stosowane na rynku kapitałowym. 

ZO2_W15 
P7S_WG; 
P7S_WK 

 

Umiejętności:  

1. 

 
Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą rynku 
kapitałowego  ( struktury, instrumentów, regulacji, uwarunkowań 
)– identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i 
procesy społeczne, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy i oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 
informacji,  

• dobór oraz stosowanie właściwych dla kierunku studiów metod i narzędzi 
badawczych i analitycznych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych  

ZO2_U01 
P7S_UW 

2. 

Student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii nauk 
ekonomicznych i społecznych, w tym z obszaru dotyczącego rynku kapitałowego,  z 
różnorodnymi kręgami odbiorców  z przestrzeganiem RODO 

ZO2_U03 
 P7S_UK 

3. 

Student potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz 
przygotowywać i podejmować decyzje zarządcze oraz wykorzystać to w procesie 
wyboru strategii inwestycyjnej oraz realizacji dobrych praktyk. 

ZO2_U07 
P7S_UW 
P7S_UK 

 
4. Student potrafi dokonywać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy 

i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów 
badawczych w kontekście funkcjonowania rynku finansowego i jego powiązania z 
gospodarką. 

ZO2_U01 
P7S_UW 

5. Student potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska i procesy 
zachodzące na rynku kapitałowym 

ZO2_U14 
P7S_UW 

Kompetencje społeczne:  

1. 
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści ZO2_K01 

P7S_KK 

2. Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 

ZO2_K01 
P7S_KK 

3. 
Student jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

ZO2_K03 
P7S_KO 

4. Student jest gotów do adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach np. 
związanych z odmiennością  kulturową, innowacjami 

ZO2_K06  
P7S_KO 

V. TREŚCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIĘ) 
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Lp. Wykład i ćwiczenia 
Odniesienie do 

przedmiotowych 
efektów uczenia się  

1. Istota i struktura rynku kapitałowego . Uczestniczące w nim podmioty oraz instytucje 
organizujące i nadzorujące rynek. 

ZO2_W01 
ZO2_U01 
ZO2_U03 
ZO2_K01 

 
 
 

2. Kluczowe instrumenty i regulacje rynku kapitałowego. 

ZO2_W01 
ZO2_W04 
ZO2_U01 
ZO2_U03 
ZO2_U14 
ZO2_K06 

 
 

3. Istota i uwarunkowania rynku papierów wartościowych ( rozwój, korzyści, popyt i 
podaż, aktywności inwestycyjne, giełda, uregulowania unijne ) 

ZO2_W01 
ZO2_W02 
ZO2_W04 
ZO2_W15 
ZO2_U01 
ZO2_U03 
ZO2_U14 
ZO2_K01  

 
 
 
 
 

4. Rynek kapitałowy a gospodarka. Analiza powiązań rynku kapitałowego w skali mikro- 
i makroekonomicznej. 

ZO2_W01 
ZO2_W04 
ZO2_U03 
ZO2_U01 
ZO2_K01 
 ZO2_K03 

 
 
 
 

5.  Fundusze venture capital, heddingowy, rynek private equity   

ZO2_W04 
ZO2_W13 
ZO2_W15 
ZO2_U03 
ZO2_U14 
ZO2_K01 
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6. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym, case study 

ZO2_W04 
ZO2_W13 
ZO2_W15 
ZO2_U14 
ZO2_K01 
ZO2_U03 
ZO2_U07 
ZO2_K01 
ZO2_K06  

 
 
 

Lp. Ćwiczenia/warsztaty: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 
efektów uczenia się 

   

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia 
się Metoda weryfikacji 

Forma zajęć, w ramach której 
weryfikowany jest EUS (Efekt 

uczenia się)  

Wiedza: 

ZO2_W01 
ZO2_W02 
ZO2_W04 
ZO2_W13 
 ZO2_W15 

Test sprawdzający, aktywność na zajęciach, projekt 
 

Wykład/ ćwiczenia 

Umiejętności: 

ZO2_U01 
ZO2_U03 
ZO2_U07 
ZO2_U14 

 

Test sprawdzający, projekt. 
Wykład / ćwiczenia 

 

Kompetencje społeczne: 

ZO2_K01 
ZO2_K03 
ZO2_K06  

Test sprawdzający, projekt. 
Wykład/ ćwiczenia 

 

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 
się 

Ocena niedostateczna 
Student nie zna i nie rozumie/nie 

potrafi/nie jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Dla każdego 
z efektów 
uczenia się 

określonego dla 
modułu w 
zakresie 
wiedzy 

umiejętności 

Student uzyskuje poniżej 50% 
max. liczby punktów dla danego 

efektu 

Student uzyskuje od 51 
do 69% max. liczby 
punktów dla danego 

efektu na ocenę 3 oraz 
Student uzyskuje od 60 

do 69% max. liczby 
punktów  

Student uzyskuje od 70 
do 89% max. liczby 
punktów dla danego 

efektu na ocenę 4 oraz  
Student uzyskuje od 80 

do 89% max. liczby 
punktów  

Student uzyskuje powyżej 
90% max. liczby punktów 

dla danego efektu 
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i kompetencji dla danego efektu na 

ocenę 3,5 
dla danego efektu na 

ocenę 4,5 

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 
ECTS 

Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, 
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II 60 15 

Egzamin/zaliczenie 1 1 
Udział w konsultacjach 1 1 
Projekt / esej 10 10 
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 14 36 
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 14 37 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 4pkt ECTS/100 h 4pkt ECTS/100h 
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 60 15 
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym 20 45 
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym 20 40 

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia 
badań   

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
Literatura podstawowa przedmiotu:  
1. Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 
2. Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2017 

 
Literatura uzupełniająca przedmiotu: 

1. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, C.H.Beck, 2019, wydanie 6 
2. Daniluk M., Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2011 
3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo naukowe PWN, 2021 
4. Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski B., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Fundacja 

Edukacji i Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008 
5. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, wydanie 2 
6.  

Inne materiały dydaktyczne:  
−  
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