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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku: finanse, bankowość, ubezpieczenia

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia niestacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Ekonomia i finanse 70%

Matematyka 14%

Nauki o zarządzaniu i jakości 4%

Psychologia 3%

Językoznawstwo 3%

Nauki prawne 3%

Informatyka 1%

Nauki socjologiczne 1%

Filozofia 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek "Finanse, bankowość, ubezpieczenia" to kierunek studiów I stopnia oferowany przez Instytut Ekonomii, Finansów i
Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach tego kierunku studenci mają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy
w  dyscyplinie  ekonomii,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  tematyki  z  obszaru  finansów.  Do  najważniejszych  modułów
kształcenia należą moduły związane z: finansami przedsiębiorstw, finansami na poziomie gospodarki krajowej oraz finansami
międzynarodowymi. Wśród zagadnień specjalistycznych kierunek oferuje treści z zakresu bankowości, finansów publicznych,
rynku  ubezpieczeń,  funkcjonowania  rynku  kapitałowego  oraz  finansów  międzynarodowych.  Osobną  grupą  są  moduły
matematyczne, dające wiedzę i szerokie spektrum narzędziowe do prowadzenia analiz i badań na gruncie nauk społecznych,
w  dyscyplinie  ekonomii  i  finansów.  Należą  tutaj  m.  in.:  matematyka,  statystyka,  statystyka  opisowa,  statystyka
matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i ekonometria. Kierunek daje bardzo dobre przygotowanie specjalistyczne do
podjęcia  pracy  na  rynku  finansowym  (m.  in.  w  bankowości,  korporacjach  finansowych),  a  także  w  innych  podmiotach
gospodarczych,  wykorzystujących  wiedzę  z  zakresu  finansów.  Daje  on  również  bardzo  dobre  przygotowanie  do  dalszego
studiowania na kierunku finansów oraz pokrewnych na studiach drugiego stopnia.
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Koncepcja kształcenia

Proces  kształcenia  obejmuje  moduły  podstawowe  z  zakresu  dyscypliny  "ekonomia  i  finanse",  moduły  specjalistyczne  (np.
analiza finansowa, systemy bankowe na świecie, sieć bezpieczeństwa finansowego czy fundusze inwestycyjne i emerytalne),
a  także  grupę  modułów  ogólnouniwersyteckich  (filozofia,  socjologia  organizacji,  wychowanie  fizyczne,  BHP,  język  obcy).
Oferta dydaktyczna jest w pełni zgodna z założonymi efektami uczenia się, obejmującymi obszar wiedzy, umiejętności i
kompetencji  społecznych. Realizowane w ramach zajęć treści  programowe są na bieżąco aktualizowane, stosownie do
potrzeb  życia  gospodarczego,  procesów  występujących  na  rynku  finansowym,  a  także  potrzeb  rynku  pracy.  Koncepcja
kształcenia jest zgodna z ogólną misją kształcenia na UJ, zaprezentowaną w strategii rozwoju uczelni. Odnosi się ona w
szczególności do dwóch celów głównych ujętych w strategii: najwyższej jakości nauczania oraz skutecznego wpływu na
otoczenie społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia

1. Absolwent będzie miał średniozaawansowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną i  praktyczną z zakresu ekonomii i
finansów (na poziomie mikroekonomicznym, makroekonomicznym oraz międzynarodowym) ze szczególnym uwzględnieniem
bankowości,  funkcjonowania  rynku  ubezpieczeniowego  i  kapitałowego,  finansów  przedsiębiorstw  oraz  finansów
międzynarodowych.
2. Absolwent będzie posiadał umiejętność krytycznej analizy, interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych oraz oceny
procesów występujących w gospodarce i oddziaływania tych procesów na zjawiska finansowe.
3. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z finansami, zarówno w administracji publicznej, w
podmiotach prywatnych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Absolwent będzie umiał organizować pracę zespołową i podejmować podstawowe i średniozaawansowane decyzje w
ramach pracy zespołowej oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać, przy biegłej znajomości języka
angielskiego.
5. Absolwent uzyska kwalifikacje pierwszego stopnia i dyplom potwierdzający tytuł zawodowy licencjata.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Na współczesnym rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z dyscypliny ekonomia z zakresu
finansów. Istnieje bogata oferta pracy w obszarze bankowości, finansów przedsiębiorstw, różnych aspektów funkcjonowania
rynków  finansowych,  jak  również  finansów  publicznych.  Od  kandydatów  oczekuje  się  bardzo  dobrej  znajomości  zarówno
teoretycznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnego rynku finansowego, jak również znajomości praktycznej różnych
aspektów funkcjonowania tego rynku. Kierunek wychodzi naprzeciwko tym potrzebom, a w niektórych aspektach oferuje
możliwości zdobycia bardzo głębokiej wiedzy specjalistycznej (co wynika z indywidualnych zainteresowań naukowych osób
prowadzących poszczególne moduły kształcenia). Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech dekad na rynku finansowym
występują  daleko  idące  zmiany  i  procesy,  prowadzące  do  przeobrażenia  tego  rynku.  Od pracowników (absolwentów)
wchodzących na rynek pracy wymagana jest znajomość aktualnej sytuacji i procesów, które w danym momencie występują.
Kierunek "Finanse, bankowość, ubezpieczenia" oferuje ścieżkę kształcenia odpowiadającą tym potrzebom.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Zaproponowane efekty uczenia się odpowiadają potrzebom społeczno gospodarczym. Wynika to z faktu, że po pierwsze
kierunek Finanse, bankowość, ubezpieczenia oferuje szeroką gamę modułów, odpowiadających strukturze wspólczesnego
rynku  finansowego.  Po  drugie  treści  programowe  oferownych  modułów  są  na  bieżąco  aktualizowane,  w  odpowiedzi  na
procesy  występujące  w  gospodarce.  Po  trzecie,  uzupełnieniem zajęć  teoretycznych  są  zajęcia  prowadzone  w sposób
praktyczny.  Nauczyciele  akademiccy  prowadzący  poszczególne  moduły  bardzo  ściśle  wspólpracują  z  biznesem  i
wykorzystują swoje doświadczenia w prowadzonych zajęciach dydaktycznych. Należy podkreślić, że absolwenci kierunku z
bardzo dużym powodzeniem znajdują zatrudnienie, a często już w trakcie studiów podejmują praktyki i staże w różnych



Charakterystyka kierunku 5 / 159

instytucjach i firmach, zarówno o zasięgu lokalnym, jak również międzynarodowym.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, związanych z dyscypliną
ekonomii  i  finansów,  odnoszą  się  do  szerokiego  zakresu  zagadnień  makro-  i  mikroekonomicznych,  instytucjonalnych
rozwiązań dotyczących rynków finansowych (w tym w szczególności sektora bankowego) oraz różnych aspektów zarządzania
finansami.  Odnoszą  się  one  m.in.  do  procesów  zmian  na  rynkach  finansowych  po  kryzysie  finansowym  2007-2009  oraz
zapewnienia  bezpieczeństwa  funkcjonowania  tych  rynków  (budowa  nadzoru,  sieć  bezpieczeństwa  finansowego,  regulacje
finansowe).  Drugim  ważnym  obszarem  badań  prowadzonych  w  IEFiZ  są  zagadnienia  związane  z  niefinansowymi
determinantami  funkcjonowania  przedsiębiorstw  i  rynków  finansowych  (np.  wpływ  czynników  psychoogicznych,
marketingowych, oddziaływania realnej gospodarki na funkcjonowanie rynków finansowych). Trzecim obszarem jest szeroko
rozumiana  tematyka  przedsiębiorczości,  eksplorowana  w  różnych  aspektach,  w  tym  w  szczególności  z  perspektywy
finansów. Czwartym klczowym obszarem badań są zagadnienia i procesy związane z funkcjonowaniem gospodarki światowej
i wpływem procesów występujących w tej gospodarce na różne aspekty funkcjonowania współczesnych rynków finansowych
(finansyzacja  gospodarki,  procesy  integracji  gospodarczej  i  walutowej,  funkcjonowanie  globalnych  rynków  finansowych,
procesy  produkcji  i  wpływ  tych  procesów  na  wspólczesny  rynek  finansowy,  problematyka  bezpieczeństwa
międzynarodowego  rynku  finansowego  i  instytucjonalne  uwarunkowania  tego  bezpieczeństwa).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Tematyka modułów kształcenia, w szczególności tych zaliczanych do modułów specjalistycznych bardzo ściśle pokrywa się z
indywidualnymi zainteresowaniami badawczo-naukowymi osób prowadzących te moduły. Wśród najważniejszych modułów
zaliczanych  do  tej  kategorii  można  wymienić:  bankowość,  siec  bezpieczeństwa  finansowego,  finanse  międzynarodowe,
finanse  przedsiębiorstw,  ubezpieczenia  społeczne,  fundusze  inwestycyjne  i  emerytalne,  rynki  finansowe.  Bardzo  podobny
charakter  ma  wiele  modułów  ogólnoekonomicznych  (np.  z  zakresu  zarządzania,  polityki  gospodarczej  i  społecznej,
konkurencyjności gospodarek), a także modułów dających wiedzę i szerokie spektrum narzędziowe do prowadzenia analiz i
badań na gruncie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomii i finansów (m. in.: matematyka, statystyka, statystyka opisowa,
statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i ekonometria). Wiele z opracowań monograficznych bądź innych
opracowań naukowych pracowników IEFiZ służy jako literatura (podstawowa bądź uzupełniająca) do prowadzonych zajęć.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny i  multimedialny umożliwiający różne formy prezentacji
wiedzy i komunikacji ze studentami. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt jest standardem. W planie studiów przewidziano
część  modułów  kształcenia,  w  ramach  których  zajęcia  odbywają  się  również  w  pracowniach  komputerowych  na
specjalistycznym oprogramowaniu. Dotyczy to w szczególności modułów kształcenia związanych z rozwiązywaniem zadań
finansowych, programowaniem statystycznym. Do dyspozycji studentów jest wydziałowa biblioteka, której zasoby wspierają
proces kształcenia studentów. Charakter księgozbioru jest adekwatny dla kierunku studiów. Obejmuje on prace polskich i
zagranicznych autorów, monografie, prace zbiorowe, czasopisma, materiały i opracowania naukowe - w postaci tradycyjnej i
cyfrowej.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0311

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły
fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku
ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W
ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych
rynków finansowych.  Szczególną  grupę  w ramach  tak  zdefiniowanych  obszarów zajmują  moduły  związane  z  bankowością,
rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz
konwersatoriów.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia poniżej 90

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 45

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 7

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1254

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

W ramach programu zajęć przewidziane są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Celem praktyk
zawodowych jest umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i  umiejętności  nabytych w toku zajęć oraz
praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy. Praktyki są odbywane w trakcie drugiego roku studiów,
a ich miejsce wybiera student, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz zawodowymi, przy uwzględnieniu
efektów uczenia się zaplanowanych dla kierunku studiów.
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Ukończenie  studiów  na  kierunku  wymaga  przygotowania  przez  studenta  pracy  dyplomowej  oraz  zdania  egzaminu
dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

FBU_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mikro- i makroekonomiczne
uwarunkowania funkcjonowania gospodarki oraz podstawowe procesy występujące w
tej gospodarce.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu - fakty i teorie dotyczące
funkcjonowania rynku finansowego, metody oceny funkcjonowania tego rynku oraz
rozumie uwarunkowania i zależności między poszczególnymi jego segmentami.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W03 Absolwent zna i rozumie szczegółowo zasady funkcjonowania międzynarodowych
rynków finansowych oraz procesy ewolucji tych rynków. P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje między podmiotami
gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w
skali krajowej oraz międzynarodowej.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W05
Absolwent zna i rozumie podstawowe przepisy prawa, normy i standardy regulujące
poszczególne obszary gospodarki, w szczególności podstawowe segmenty rynków
finansowych, w tym również w kontekście międzynarodowym.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FBU_K1_W06
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zastosowanie wybranych narzędzi
ilościowych i analitycznych, służących do opisu funkcjonowania różnych obszarów
gospodarki rynku finansowego oraz podmiotów finansowych funkcjonujących w tej
gospodarce.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W07
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty
funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz przebieg procesów ekonomicznych i
finansowych w tych podmiotach, a także wybrane metody ich analizy.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W08 Absolwent zna i rozumie szczegółowe relacje i wspólzależności finansowe
występujące między poszczególnymi gospodarkami. P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W09
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane mechanizmy integracji
gospodarczej i finansowej, w tym w szczególności procesy finansowe towarzyszące
tej integracji.

P6U_W, P6S_WG

FBU_K1_W10
Absolwent zna i rozumie podstawowe mechanizmy oddziaływania finansów na
współczesne problemy towarzyszące gospodarowaniu (np. kwestie zrównoważonego
rozwoju, nierówności, ochrony środowiska).

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

FBU_K1_U01 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące zjawisk i
procesów ekonomiczno-finansowych. P6U_U, P6S_UW

FBU_K1_U02
Absolwent potrafi obserwować procesy finansowe występujące w gospodarce oraz
podmiotach funkcjonujących w tej gospodarce, interpretować te procesy i na tej
podstawie formułować oceny i uzasadniać swoje stanowisko.

P6U_U, P6S_UW

FBU_K1_U03 Absolwent potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę z dyscypliny ekonomia i finanse
do rozwiązywania podstawowych problemów towarzyszących gospodarowaniu.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FBU_K1_U04 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje związane ze zjawiskami ekonomicznymi
oraz dokonywać ich analizy i interpretacji.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK
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Kod Treść PRK

FBU_K1_U05
Absolwent potrafi pozyskiwać, analizować i interpretować różnego rodzaju dane
finansowe i statystyczne związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków
finansowych i podmiotów występujących na tych rynkach.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FBU_K1_U06 Absolwent potrafi interpretować zjawiska i problemy ekonomiczne i finansowe w
kontekście najważniejszych teorii odnoszących się do tej problematyki.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FBU_K1_U07 Absolwent potrafi posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami
odnoszącymi się do problemów z zakresu dyscypliny ekonomii i finansów. P6U_U, P6S_UW

FBU_K1_U08
Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz posiadać
umiejętność pracy w zespole zorientowanym na rozwiązywanie specjalistycznych
problemów z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

P6S_UO,
P6S_UK, P6S_UU

FBU_K1_U09
Absolwent potrafi porozumiewac się specjalistyczną terminologią ekonomiczną i
finansową,w tym również w języku obcym napoziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK, P6S_UW

FBU_K1_U10
Absolwent potrafi prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania
pracy dyplomowej), w tym formułować problemy badawcze oraz właściwie stawiać
pytania badawcze.

P6S_UO,
P6S_UW

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

FBU_K1_K01
Absolwent jest gotów do kształtowania i upowszechniania właściwych i
odpowiedzialnych wzorców postępowania w środowisku pracy i poza nim, a także do
krytycznej oceny działań własnych oraz grup i zespołów w których uczestniczy.

P6U_K, P6S_KK

FBU_K1_K02 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania,
szczególnie w środowisku pracy. P6U_K

FBU_K1_K03
Absolwent jest gotów do racjonalnego wykorzystania posiadanej wiedzy do
rozwiązywania napotkanych problemów poznawczych i praktycznych, szczególnie w
zakresie ekonomii i finansów.

P6S_KK

FBU_K1_K04
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności a także
zaciągania opinii ekspertów w sytuacjach i problemach, których nie potrafi
samodzielnie rozwiązać.

P6S_KK

FBU_K1_K05 Absolwent jest gotów do zaangażowania na rzecz społeczeństwa w zakresie, w jakim
wymagają tego zobowiązania społeczne i interes publiczny. P6S_KO

FBU_K1_K06
Absolwent jest gotów do inicjowania bądź współorganizowania działań na rzecz
społeczeństwa w zakresie, w jakim wymagają tego zobowiązania społeczeństwa i
interes publiczny.

P6S_KO

FBU_K1_K07 Absolwent jest gotów do przestrzegania podstawowych norm i zasad etyki
zawodowej. P6S_KR

FBU_K1_K08 Absolwent jest gotów do dbałości o dobro i tradycje zawodu, który wykonuje. P6S_KR



Plany studiów 11 / 159

Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Matematyka 40 5,0 zaliczenie O

Mikroekonomia 30 5,0 zaliczenie O

Podstawy prawa gospodarczego 20 4,0 egzamin O

Wstęp do psychologii 20 3,0 egzamin O

Technologie informacyjne 20 2,0 zaliczenie O

Historia gospodarcza 30 4,0 egzamin O

Podstawy zarządzania 30 4,0 egzamin O

Socjologia organizacji 20 3,0 zaliczenie O

BHK 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Matematyka 40 5,0 egzamin O

Statystyka opisowa 40 6,0 egzamin O

Mikroeekonomia 30 5,0 egzamin O

Rachunek prawdopodobieństwa 30 5,0 egzamin O

Podstawy rachunkowości 40 6,0 egzamin O

Analiza ekonomiczna 20 4,0 zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 10 1,0 zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Podstawy makroekonomii 30 5,0 zaliczenie O

Polityka społeczna 20 4,0 egzamin O

Polityka gospodarcza 20 4,0 egzamin O

Język angielski 20 - zaliczenie O

Filozofia 20 3,0 egzamin O

Statystyka matematyczna 40 5,0 egzamin O

Podstawy finansów 30 5,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bankowość 30 4,0 egzamin O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ekonometria 40 5,0 egzamin O

Podstawy makroekonomii 30 5,0 egzamin O

Język angielski 20 - zaliczenie O

Praktyka zawodowa 120 4,0 zaliczenie O

Finanse publiczne 20 3,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Ekonomia integracji europejskiej 20 3,0 egzamin F

Podstawy ubezpieczeń 20 3,0 egzamin F

Produkty i usługi bankowe 15 3,0 zaliczenie F

Organizacja i rynek ubezpieczeń 10 2,0 zaliczenie F

Sieć bezpieczeństwa finansowego 15 3,0 zaliczenie F

Podstawy prawa podatkowego 10 2,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 20 4,0 egzamin O

Język angielski 20 - zaliczenie O

Rynki finansowe 20 4,0 zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Finanse międzynarodowe 20 4,0 zaliczenie F

Ubezpieczenia społeczne 15 3,0 zaliczenie F

Modele przedsiębiorstwa 15 3,0 egzamin F

Systemy innowacji 15 3,0 egzamin F

Metodyka badań naukowych 20 4,0 zaliczenie F

Finanse przedsiębiorstw 20 4,0 egzamin F

Systemy bankowe na świecie 15 3,0 egzamin F



Plany studiów 13 / 159

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 20 4,0 egzamin O

Gospodarka regionalna 20 4,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 8,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 10 3,0 zaliczenie F

Podstawy inwestowania 15 3,0 zaliczenie F

Giełdy i transakcje giełdowe 15 3,0 egzamin F

Trening asertywności 10 2,0 zaliczenie F

Konkurencyjność gospodarek 20 3,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Matematyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.130.5ca7569666b8a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Matematyka

Klasyfikacja ISCED
0541Matematyka

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw algebry liniowej, analizy matematycznej jednej i wielu zmiennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie matematyki w ekonomii. FBU_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
student zna podstawy rachunku różniczkowego
i całkowego funkcji jednej zmiennej i elementy
rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.

FBU_K1_W06
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3 student zna wybrane pojęcia algebry liniowej. FBU_K1_W06
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać w praktyce poznane metody i teorie
matematyczne. FBU_K1_U04 zaliczenie

U2
wykonać podstawowe operacje na macierzach,
rozwiązać układ równań, obliczyć pochodną funkcji,
zbadać przebieg zmienności funkcji, obliczyć całkę
nieoznaczoną i oznaczoną funkcji.

FBU_K1_U04
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy z matematyki
w konkretnych problemach ekonomicznych. FBU_K1_K03 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

K2
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z matematyki
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z rozwiązaniem problemu.

FBU_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

konsultacje 35

przygotowanie do sprawdzianu 21

przygotowanie do ćwiczeń 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
121

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie do sprawdzianu 21

konsultacje 35

przygotowanie do egzaminu 5

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Elementy algebry liniowej (dodawanie, mnożenie i odwracanie macierzy,
rozwiązywanie układów równań liniowych). W1, W3, U1, U2, K1, K2

2. Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu, szeregi
liczbowe. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Całka nieoznaczona i oznaczona, ich zastosowania. W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Zaliczenie wykładu w pierwszym semestrze odbywa się na podstawie
obecności (co najmniej 50%) oraz oceny z ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwium
pisemnego. Dodatkowy wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń ma również
aktywność na zajęciach.

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny w sesji letniej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwium
pisemnego. Dodatkowy wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń ma również
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej
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Mikroekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cb87aa558ea1.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz
funkcjonowanie systemów gospodarczych FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

W2
zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie
mechanizmów i procesów gospodarczych w skali
mikroekonomicznej

FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
opisać, krytycznie analizować i interpretować
zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi
modelowych i metod analitycznych właściwych
mikroekonomii

FBU_K1_U04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane
w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia
i interpretacji zjawisk gospodarczych

FBU_K1_U04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się
przesłankami racjonalnego gospodarowania FBU_K1_K03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

rozwiązywanie zadań 30

konsultacje 5

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia
pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia. Narzędzia analizy
ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne
gospodarowanie. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.
Krzywa możliwości produkcyjnych. Rodzaje systemów gospodarczych.

W1, W2, U1, U2, K1
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2.

Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku.
Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna.
Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr.
Elastyczność podaży. Teoria konsumenta. Założenia teorii użyteczności. Model
konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta.
Efekt substytucyjny i dochodowy.

W2, U1, U2, K1

3.

Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).
Przedsiębiorczość. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.
Prawo malejących przychodów. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i
krańcowy. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa. Pojęcie i
klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim okresie. Koszty stałe i zmienne.
Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści skali.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie pisemne Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą
kolokwium.
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Podstawy prawa gospodarczego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cc034516e9df.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i identyfikuje różnice między
podstawowymi typami systemów gospodarczych,
rozumiejąc relacje między podmiotami gospodarczymi
oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi
instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie
w skali krajowej i międzynarodowej.

FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne
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W2

wyjaśnić relacje między konsumentami a innymi
uczestnikami procesów gospodarczych oraz posiada
wiedzę w zakresie wybranych norm i standardów
dotyczących poszczególnych obszarów działalności
gospodarczej (np. standardy rachunkowości, regulacje
zapewniające bezpieczne funkcjonowanie
poszczególnych segmentów rynków finansowych,
wewnętrzne normy dotyczące funkcjonowania
podmiotów gospodarczych).

FBU_K1_W07 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować wybrane przyczyny, kierunki oraz siły
procesów gospodarczych i podejmować proste decyzje
w obszarach działalności gospodarczej należących
do zakresu wybranej specjalności

FBU_K1_U01 zaliczenie pisemne

U2 dokonać pisemnego opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk oraz procesów gospodarczych FBU_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego i potrafi
określić podstawowe potrzeby związane
z powierzonym zadaniem oraz wskazać czynności,
które muszą zostać wykonane a także nadaje im
znaczenie

FBU_K1_K01 zaliczenie pisemne

K2
student posiada zdolności wykorzystywania zdobytej
wiedzy i świadomość potrzeby kierowania się
przesłankami racjonalnego gospodarowania

FBU_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do zajęć 30

uczestnictwo w egzaminie 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Zagadnienia ogólne
2. Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy
ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)
3. Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura
4. Narodowy Bank Polski
5. Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
6. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
7. Spółki
8. Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne test; pozytywna ocena z egzaminu
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Wstęp do psychologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cb5897fe9f2a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów
psychologicznych kierujących zachowaniem człowieka,
jego emocjonalnością oraz procesami poznawczymi.

FBU_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada elementarne umiejętności przewidywania
zachowań ludzi w typowych sytuacjach oraz analizy
wybranych motywów tych zachowań.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U08 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności
interpersonalnych oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy z zakresu elementarnej
psychologii.

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie do psychologii – kierunki we współczesnej psychologii; powiązanie
psychologii z innymi dziedzinami nauki, metody badawcze stosowane w
psychologii, cele psychologii.

W1, U1, K1

2. Metody badawcze stosowane w psychologii W1, U1, K1

3. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – percepcja, pamięć,
uwaga, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. W1, U1, K1

4. Inteligencja – pojęcie inteligencji i ilorazu inteligencji; struktura inteligencji;
czynniki rozwoju intelektualnego; inteligencja a wiek; inne rodzaje inteligencji. W1, U1, K1

5.
Emocje i motywacje – teoria Jamesa-Langego; obszary mózgu związane z
emocjami; emocje podstawowe a emocje wtórne wg Plutchicka; hierarchiczna
teoria potrzeb wg Maslowa.

W1, U1, K1

6.
Osobowość i temperament – pojęcie osobowości i temperamentu; pierwsze
koncepcje osobowości – Hipokrates; psychodynamiczne koncepcje osobowości;
Dwuczynnikowa teoria osobowości Eysencka; Teoria „Wielkiej Piątki”.

W1, U1, K1

7. Elementy psychologii rozwojowej – rozwój człowieka w ciągu całego swojego życia
na poziomie: fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym. W1, U1, K1
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8.
Elementy psychopatologii – sposoby rozumienia nienormalności; wybrane
zaburzenia psychiczne – depresja, depresja dwubiegunowa, fobia, schizofrenia,
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; sposoby leczenia.

W1, U1, K1

9.
Elementy psychologii społecznej – definicja psychologii społecznej; teoria
dysonansu poznawczego L. Festingera; konformizm – eksperyment Ascha; siła
autorytetu – eksperyment Milgrama; społeczne uczenie się a agresja; stereotypy i
uprzedzenia.

W1, U1, K1

10.
Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej – oczekiwanie ekonomiczne i
zachowania inwestycyjne, psychologia pieniądza; dobrostan psychiczny; teoria
perspektywy Kahnemana i Tverskiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cab0675a3815.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z informacjami z zakresu podstaw obsługi komputerów oraz pracy w Sieci.

C2 Przekazanie wiedzy i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego wykorzystywania edytorów tekstów
(WORD), arkuszy kalkulacyjnych (EXCEL) oraz programów do tworzenia prezentacji (m.in. POWER POINT).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe zasady obsługi komputerów i pracy
w Sieci. FBU_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W2
zasady wykorzystania odpowiedniego
oprogramowania do realizacji określonych zadań,
takich jak np. przygotowanie prezentacji, raportu lub
projektu badawczego, dysertacji, itp.

FBU_K1_W06,
FBU_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
edytytor tekstów Word.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U10 zaliczenie na ocenę

U2 wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
edytytor tekstów arkusz kalkulacyjny Excel.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3 wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
program do tworzenia prezentacji Power Point.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania i rozwijania nabytych kompetencji
z zakresu obsługi komputerów i pracy w Sieci oraz
wykorzystania odpowiedniego oprogramowania.

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2
podejmowania współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych, związanych z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego, Sieci i oprogramowania.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

przygotowanie do ćwiczeń 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

konsultacje 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 30 / 159

1.

Podstawowe pojęcia z obszaru technologii informacyjnych.
Urządzenia i sprzęt komputerowy.
Oprogramowanie komputerów.
Systemy operacyjne.
Sieci komputerowe.
Bezpieczeństwo i regulacje prawne związane z wykorzystaniem technologii
informacyjnych.

W1, W2, K1, K2

2.

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
Wprowadzanie i formatowanie danych.
Sortowanie i filtrowanie danych.
Operacje na danych - formuły zawierajace funkcje.
Prezentacja danych - tworzenie wykresów.

W1, W2, U2, K1, K2

3.
Podstawy pracy w edytorze tekstów.
Formatowanie dokumentów.
Praca w trybie edycji i recenzji.
Odwołania - przypisy, spisy treści, spisy rysunków i tabel.

W1, W2, U1, K1, K2

4.
Podstawy pracy w programach do tworzenia prezentacji.
Nowoczesne metody prezentowania treści.
Przegląd wybranych programów i narzędzi grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.

W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Uzykanie pozytywnej oceny (na podstawie średniej) z kolokwiów
zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość z zakresu obsługi komputera i
Internetu.
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Historia gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cc034518b181.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem realizowanym przez przedmiot Historia gospodarcza jest przekazanie wiedzy z zakresu ważniejszych
determinantów rozwoju gospodarczego w przeszłości, warunków i czynników kształtujących gospodarkę jako
system, a także wykształcenie umiejętności łączenia przebiegu realnych procesów gospodarczych z myślą i teorią
ekonomiczną oraz wskazywania na  rozbieżności między teorią a praktyką gospodarczą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna i identyfikuje różnice między
podstawowymi typami systemów gospodarczych. FBU_K1_W01 egzamin pisemny

W2
zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania
gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy
rozwoju tej gospodarki.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W03 egzamin pisemny

W3 zna podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną.

FBU_K1_W05,
FBU_K1_W10 egzamin pisemny

W4
zna podstawowe uwarunkowania decydujące
o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych
procesach powodujących występowanie nierównowag
między państwami.

FBU_K1_W04,
FBU_K1_W08 egzamin pisemny

W5 rozpoznaje ekonomię jako część nauk społecznych,
o wspólnych wartościach i metodach badawczych. FBU_K1_W01 egzamin pisemny,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student_ka potrafi interpretować podstawowe zjawiska
i procesy ekonomiczne a także wyciągać wnioski
uogólniające.

FBU_K1_U01 egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

U2
wykorzystuje wybrane techniki i narzędzia stosowane
w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia
i interpretacji zjawisk gospodarczych.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

U3 potrafi analizować wybrane przyczyny, kierunki oraz
siły procesów gospodarczych.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

U4
potrafi dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student_ka zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

K2
rozumie znaczenie konieczności podziału zadań
i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy
zespołowej.

FBU_K1_K01 egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

K3 jest otwarty_a na samodzielne poszerzanie kwalifikacji
zawodowych. FBU_K1_K04 egzamin pisemny,

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 18

uczestnictwo w egzaminie 1

konsultacje 30
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przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WPROWADZENIE: Historia gospodarcza jako nauka – wyodrębnienie się dyscypliny
i jej rozwój. Szkoły badawcze:Annales, New Economic History. Ośrodki badawcze
w Polsce.Przedmiot historii gospodarczej. Historia gospodarcza i jej związek z
ekonomią. Wzrost, rozwój, postęp gospodarczy - pojęcia, miary. Starożytność,
Średniowiecze – podstawy gospodarcze wzrostu, przyczyny kryzysu.

W2, W5, U3, K3

2.
GOSPODARKA RYNKOWA JAKO SYSTEM EKONOMICZNY: Gospodarka naturalna a
gospodarka rynkowa. Warunki powstania gospodarki rynkowej jako systemu
gospodarczego. Modele systemów ekonomicznych.

W1, W2, U4, K1

3.
GENEZA GOSPODARKI RYNKOWEJ. Budowanie rynku światowego (1450-1750):
Znaczenie wielkich odkryć geograficznych dla Europy. Akumulacja kapitałów.
Przemysł - organizacja i technika. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym Europy -
dualizm agrarny Europy. Rewolucja cen (inflacja monetarna).

W2, W3, U1, U3, K1

4.
MERKANTYLIZM W TEORII I W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ: Myśl ekonomiczna -
„bulionizm”. Koncepcje rozwiniętego merkantylizmu. Merkantylizm w polityce
gospodarczej gospodarczej państw. Merkantylizm magnacki w Polsce.

W1, W2, U4, K3

5.
POCZĄTKI NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU: Przewrót przemysłowy w Anglii
(1760-1830) - istota i przesłanki "rewolucji przemysłowej" (spór wokół terminu).
Kierunki przemian. Skutki przewrotu przemysłowego.

W2, W4, U1, U2, K1

6.

LIBERALIZM GOSPODARCZY (w teorii i w polityce gospodarczej): Myśl polityczna
Oświecenia. Przemiany polityczne i społeczne w Europie i w Ameryce
(1750-1870). Liberalna myśl ekonomiczna: Fizjokraci, Angielska ekonomia
klasyczna. Przeciwnicy liberalizmu handlowego. Myśl socjalistyczna. Rozwój
liberalizmu w praktyce gospodarczej (Anglia i Francja) – przejawy protekcjonizmu
w polityce gospodarczej.

W2, W4, U4, K1, K3

7.

GOSPODARKA ŚWIATOWA 1870-1914 (KAPITALIZM MONOPOLISTYCZNY): Źródła
monopolu, rodzaje monopoli. Cechy kapitalizmu monopolistycznego. Światowy
Produkt Krajowy Brutto – tempo wzrostu i struktura w latach 1870 -1913. Stare i
nowe mocarstwa – udział w światowym wzroście gospodarczym. Myśl
ekonomiczna.

W1, W5, U2, U3, K1

8.
I WOJNA ŚWIATOWA (Gospodarcze skutki pokoju): Cechy gospodarki wojennej.
Gospodarcze skutki wojny. Powojenna dezintegracja gospodarki światowej.
Problem zadłużenia. Inflacja w powojennej Europie. Reformy walutowe.
Gospodarka radziecka.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K3

9.
WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY 1929-1933: Stabilizacja i ożywienie gospodarcze
(1925-1929). Zmiany cen, wielkości produkcji, zatrudnienia w latach 1929-1933
(w USA). Kryzys w Polsce. Przyczyny długotrwałości i ostrości kryzysu w Polsce.

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K3

10.
WYCHODZENIE Z KRYZYSU: Metody „nakręcania” koniunktury, (m.in. w USA, w
Niemczech, we Włoszech, w Japonii). Polityka deflacyjna w Polsce. Polskie plany
inwestycyjne z lat 1936-1939 – przejaw nowej polityki gospodarczej. Myśl
ekonomiczna (zmiana paradygmatu).

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1
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11. II WOJNA ŚWIATOWA: Pierwsza a druga wojna światowa. Bilans ekonomiczny
„wojny narodów”.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K3

12.
POWOJENNA ODBUDOWA: Dążenia do wypracowania nowego, światowego „ładu
gospodarczego”. „Zimna wojna”. Gospodarka państw bloku wschodniego.
Gospodarka państw kapitalistycznych - "złota era" w rozwoju kapitalizmu.
Problemy gospodarcze państw "rozwijających się".

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U3, K1, K2

13.
ROZWÓJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W LATACH 70. i 80. XX w. (wybrane problemy):
Kryzys walutowy i energetyczny. Zjawisko stagflacji. Zwrot w stronę koncepcji
liberalnych. Thatcheryzm i reaganomika. Problem zadłużenia, „ofiary” pułapki
zadłużenia.

W1, W2, W3, U3, U4, K2,
K3

14.
SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTW REALNEGO SOCJALIZMU u schyłku XX wieku:
Cechy systemu. Rozpad systemu. Przekształcenia polskiej gospodarki po 1989
roku. Realizacja planu stabilizacyjnego - terapia szokowa czy szok bez terapii?

W1, W2, W3, W4, W5,
U3, K2, K3

15.
ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ w ostatniej dekadzie XX w.:
Procesy integracji i globalizacji w gospodarce światowej. Liberalizacja rynków
finansowych; kryzysy finansowe. Rozkład dochodu w świecie.

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
pisemny / ustny

Forma egzaminu – egzamin pisemny, składający się z trzech
części: 1/ część testowa (test wielokrotnego wyboru) 2/
uzupełnienie tekstu 3/ część opisowa Punktacja w części
pierwszej i drugiej: od 0 do 3 punktów, w części trzeciej: od 0
do 6 punktów, Warunek zaliczenia egzaminu – 50%+1 punkt z
sumy punktów, Czas odpowiedzi na pytania – 30 minut.
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Podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cc03451a3552.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia, definicje i idee występujące
w teorii i praktyce zarządzania FBU_K1_W07 egzamin pisemny,

zaliczenie
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W2 istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji,
w szczególności przedsiębiorstwa FBU_K1_W07 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować wybrane mechanizmy funkcjonowania
przedsiębiorstwa FBU_K1_U02 zaliczenie

U2 rozpoznać i opisać strukturę organizacyjną w różnych
typach organizacji FBU_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rzetelnej pracy w grupie FBU_K1_K04 zaliczenie

K2 zastosowania poznanych zasad podczas planowania
pracy własnej

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 10

przygotowanie projektu 18

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 12

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia, definicje i idee występujące w teorii i praktyce zarządzania W1, K2

2. Ewolucja zarządzania - szkoły zarządzania W1

3. Struktury organizacyjne U2
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4. Zespoły pracownicze w organizacji - budowa, typy, role pracowników U1, K1

5. Współczesne koncepcje zarządzania W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Socjologia organizacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.110.5cac67ca1d025.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie z pluralizmem podejść do świata organizacji. Dostarczenie wiedzy o strukturze i dynamice organizacji.
Formowanie wrażliwości na społeczne problemy środowiska pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat
organizacji. FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne
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W2 Wie, jakie zmienne społeczne opisują środowisko
pracy. FBU_K1_W10 zaliczenie pisemne

W3 Potrafi wskazać problemy społeczne trapiące
współczesne organizacje FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umie interpretować źródła i przebieg konfliktów
wewnątrz organizacji.

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2 Umie wskazać społeczne uwarunkowania
innowacyjności organizacji. FBU_K1_U01 zaliczenie pisemne

U3 Umie zidentyfikować bariery w komunikowaniu się
w organizacji FBU_K1_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów komunikować się w sprawach
problematyki środowiska pracy z przedstawicielami
innych dyscyplin i specjalności.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04 prezentacja

K2 Umie przedstawić znaczenie społecznych właściwości
organizacji dla zarządzania i działalności gospodarczej FBU_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Społeczeństwo przemysłowe i narodziny nauki o organizacji Poziomy analizy
zjawisk
społecznych. Weberowski model biurokracji jako prototyp analizy organizacyjnej.

W1, W2
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2.
Definicja i atrybuty organizacji. Nowe formy organizacji (korporacje
transnarodowe,
organizacje międzynarodowe i organizacje wirtualne).

W1, W2

3.
Mechanistyczne pojmowanie organizacji. Posttayloryzm w zarządzaniu
organizacjami.
Przyczyny żywotności idei Taylora.Ograniczenia koncepcji.

W1, U2

4. Organizacje jako systemy. Podstawowe pojęcia: potrzeby i równowaga systemu.
Systemy otwarte i zamknięte. W1, W2

5.
Segmenty otoczenia: kultura i struktura społeczna. Otoczenie stabilne i
turbulentne.
Mocne i słabe strony modelu systemowego.

W1, W2

6.
Organizacje jako kultury. Źródła popularności problematyki kulturowej w
organizacji.
Elementy kultury organizacyjnej. Praktyczny walor zainteresowania kulturą
organizacyjną.

U1, U3

7. Polityczny model organizacji. Definicje władzy. Źródła władzy w organizacji. W3, U1

8.

Unitarna, pluralistyczna i radykalna teoria organizacji. Interesy, władza i konflikt
jako
„budulec” organizacji. Źródła władzy organizacyjnej i strategie władzy w
organizacji.
Feministyczna krytyka teorii organizacji.

W3, U1

9. Pojęcie przywództwa. Przesłanki znaczenia problematyki przywództwa. Odmiany
przywództwa. Składniki przywództwa. Koncepcje przywództwa. W1, W2

10.
Organizacja jako konfiguracja relacji z interesariuszami. Interesariusze organizacji
i znaczenie ich rozpoznania w zarządzaniu organizacją. Identyfikacja
interesariuszy.
Rodzaje interesariuszy

K1, K2

11.
Konflikt w organizacji. Pojęcie konfliktu. Źródła konfliktu. Funkcje konfliktu.
Dynamika
konfliktu. Zarządzanie konfliktem.

W3, U1

12. Komunikowanie się w organizacji. Formy komunikacji w organizacji. Bariery
komunikowania się w organizacji. K1, K2

13.
Zmiana w organizacji. Pojęcie zmiany. Typy zmian w organizacji. Społeczna treść
zmian
organizacyjnych.

U1

14.
Opór przeciw zmianom - jego źródła i sposoby przezwyciężania. Dydaktyzm
koncepcji
przełamywania oporu.

U1

15. Organizacja i globalizacja. Znaczenie globalizacji dla zarządzania organizacjami.
Przekształcenia organizacji. Koncepcja menedżera doby globalizacji. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego i
prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Statystyka opisowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5cc0345214594.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Matematyka

Klasyfikacja ISCED
0542Statystyka

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie podstawowe pojęcia statystyki opisowej FBU_K1_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyznaczyć podstawowe charakterystyki empiryczne FBU_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 dokonać analizy współzależności zjawisk
ekonomicznych

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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U3 dokonać analizy rozwoju zjawisk dynamicznych
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przeprowadzenia badań statystycznych poprzez
zastosowania właściwych technik obliczeniowych oraz
jest gotów do interpretacji otrzymanych wyników

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota i przedmiot statystyki W1, U1

2. Badania statystyczne, zbieranie materiału statystycznego W1, U1

3. Klasyczne miary położenia W1, U1, K1

4. Pozycyjne miary położenia W1, U1, K1

5. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych-korelacja, regresja liniowa, tablica
korelacyjna W1, U1, U2, K1

6. Metody analizy rozwoju zjawisk ekonomicznych w czasie-indeksy dynamiki,
badanie tendencji rozwojowych, analiza wahań okresowych W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie conajmniej 60% pełnej punktacji

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie conajmniej 60% pełnej punktacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z matematyki i zdany egzamin
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Mikroeekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5cc2edf0af4d9.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz
funkcjonowanie systemów gospodarczych FBU_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
aktywny udział w
dyskusjach w trakcie
wykładu

W2
zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie
mechanizmów i procesów gospodarczych w skali
mikroekonomicznej

FBU_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
aktywny udział w
dyskusjach w trakcie
wykładu
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisać, krytycznie analizować i interpretować
zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi
modelowych i metod analitycznych właściwych
mikroekonomii

FBU_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
dyskusjach w trakcie
wykładu

U2
wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane
w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia
i interpretacji zjawisk gospodarczych

FBU_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
aktywny udział w
dyskusjach w trakcie
wykładu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się
przesłankami racjonalnego gospodarowania FBU_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
aktywny udział w
dyskusjach w trakcie
wykładu

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

rozwiązywanie zadań 20

konsultacje 10

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Teoria produkcji c.d. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk
ekonomiczny i normalny. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka
ekspansji produkcji. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Społeczna
odpowiedzialność biznesu.

W2, U1, U2, K1

2.

Struktury rynkowe. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol.
Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników produkcji. Rynek pracy.
Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód
transferowy. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość
zaktualizowana.

W2, U1, U2, K1

3.
Państwo w gospodarce. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny. Wpływ wydatków
państwa i podatków na produkcję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Efektywność. Niepewność i ryzyko w gospodarce. Wymiana z zagranicą. Unia
Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej, aktywny udział w
dyskusjach w trakcie wykładu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

ćwiczenia zaliczenie pisemne Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z
analizy danych oraz piszą kolokwium.
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Rachunek prawdopodobieństwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5cc034522e80b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Matematyka

Klasyfikacja ISCED
0542Statystyka

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
pojęcie zdarzenia losowego, prawdopodobieństwa,
prawdopodobieństwa warunkowego, zdarzeń
niezależnych.

FBU_K1_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 pojęcia zmiennej losowej, rozkładu zmiennej losowej,
niezależności zmiennych losowych. FBU_K1_W06 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe rozkłady (normalny, poisona,
wykładniczy, dwumianowy, etc.). FBU_K1_W06 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W4 centralne twierdzenie graniczne. FBU_K1_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać metody rachunku prawdopodobieństwa
do modelowania zjawisk gospodarczych. FBU_K1_U05 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 interpretacji wyników uzyskanych narzędziami
rachunku prawdopodobieństwa. FBU_K1_K03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przestrzen probabilistyczna. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne. W1, U1, K1

2. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.
Niezależność zdarzeń losowych. W1, U1, K1

3. Zmienne losowe. Dystrybuanta zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i
odchylenie standardowe zmiennej losowej. W2, U1, K1

4. Przykłady rozkładów dyskretnych. W3, U1, K1

5. Przykłady rozkładów ciągłych. W3, U1, K1

6. Rozkład normalny oraz centralne twierdzenie graniczne. W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
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Podstawy rachunkowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5cc0345247475.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz
prezentacji w sprawozdaniach finansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności
przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe rodzaje transakcji finansowych
zachodzące między podmiotami gospodarczymi

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 przepisy prawa regulujące system rachunkowości
przedsiębiorstw FBU_K1_W05 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W3
zasady wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych
oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych
skutków transakcji gospodarczych

FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi
z zakresu rachunkowości FBU_K1_U07 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

U2 samodzielnie analizować kluczowe elementy rocznego
sprawozdania finansowego przedsiębiorstw

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3
posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi
z terminologią ekonomiczną z zakresu rachunkowości
i finansów (zysk, strata, przychód, koszt)

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U07,
FBU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności
z zakresu rachunkowości w praktyce FBU_K1_K03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

K2
racjonalnej oceny stopnia swojej wiedzy i w razie
konieczności poszerzania kompetencji z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
169

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa W1, W2, U1, K1, K2

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego W2, W3, U1, U2, K1, K2

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych W1, W3, U1, U3, K1, K2

4. Klasyfikacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów W1, W3, U1, U3, K1, K2

5. Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków W1, W3, U1, U3, K1, K2

6. Klasyfikacja, ewidencja i wycena zapasów W1, W3, U1, U3, K1, K2

7. Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych W1, W3, U1, U3, K1, K2

8. Klasyfikacja, wycena, ewidencja inwestycji długo- i krótkoterminowych W1, W3, U1, U3, K1, K2

9. Kapitały własne przedsiębiorstwa – podział, wycena oraz prezentacja w
sprawozdaniu finansowym W1, W3, U1, U3, K1, K2

10. Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przychodów i kosztów
wpływających na wynik finansowy podmiotów gospodarczych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11. Pojęcie, klasyfikacja i podstawowe zasady ewidencji kosztów działalności
operacyjnej W1, W3, U1, U3, K1, K2

12. Pojęcie, podział oraz ewidencja przychodów działalności podstawowej W1, W3, U1, U3, K1, K2

13. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz skutków
działalności finansowej W1, W3, U1, U3, K1, K2

14. Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia
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Analiza ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5cc034525f32b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Zapoznanie studentów z istotą, źródłami, zasadami oraz metodami analizy ekonomicznej.

C2 2. Przygotowanie studentów do przeprowadzenia analizy finansowej składników sprawozdania finansowego oraz
przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie.

C3 3. Przygotowanie studentów do umiejętnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jego zdolności
do kontynuowania działalności.

C4 4. Stworzenie podstaw do umiejętnego wnioskowania na podstawie wyników analizy finansowej składników
sprawozdania finansowego oraz analizy wskaźnikowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 1. Student zna i rozumie podstawowe obowiązki
sprawozdawcze podmiotów gospodarczych FBU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2
2. Student zna i rozumie metody analityczne
stosowane do oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa

FBU_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
1. Student potrafi zastosować elementy wiedzy
teoretycznej na temat analizy pionowej i poziomej
sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej
dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2
2. Student potrafi umiejętnie analizować i wnioskować
na podstawie zmian wybranych wskaźników
finansowych

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
1. Student jest gotów do oceny przydatności
poszczególnych narzędzi analitycznych z zakresu
analizy finansowej w odniesieniu do specyfiki
działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów

FBU_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
2. Student jest gotów do wykorzystywania zdobytej
wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej i ma
świadomość potrzeby kierowania się przesłankami
racjonalnego gospodarowania

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie do zajęć 5

konsultacje 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

rozwiązywanie zadań 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Pojęcie, cele oraz istota analizy ekonomicznej W1, W2

2. 2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej W1, W2

3. 3. Katalog metod analizy ekonomicznej W2, U1

4. 4. Analiza finansowa jako kluczowa metoda oceny kondycji finansowej podmiotu
gospodarczego W2, U1, K1

5. 5. Analiza finansowa bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych U1, K1

6. 6. Analiza wskaźnikowa U1, U2, K1, K2

7. 7. Analityczne przesłanki zagrożenia dla kontynuacji działalności podmiotu
gospodarczego U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu: uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
pisemnego, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz obliczania
wyniku finansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań finansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania finansami
w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.120.5ca75696652f3.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
k_W21 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego

FBU_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
k_U01 - Student potrafi zastosować wybrane elementy
wiedzy teoretycznej w określonym obszarze
funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcje specjalisty
w tym zakresie

FBU_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
k_K03 - Student jest przygotowany do komunikowania
się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych
środków przekazu informacji

FBU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia ogólne, podstawowe zasady prawa własności intelektualnej
Prawo autorskie
Prawo autorskie w Internecie
Prawo znaków towarowych
Prawo patentowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
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Podstawy makroekonomii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1C0.5cc03452c5c14.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe instytucje i organizacje tworzące
gospodarkę krajową, ich funkcje, mechanizmy
funkcjonowania i powiązania między nimi

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2
kluczowe mechanizmy kształtowania agregatów
ekonomicznych, w tym popytu, podaży, zatrudnienia,
bezrobocia i inflacji

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3 mechanizmy rozwoju gospodarki narodowej, a także
główne zagrożenia na poziomie makroekonomicznym FBU_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4
podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną (w zakresie
handlu międzynarodowego, bilansu płatniczego
i kursów walutowych)

FBU_K1_W08,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W5
podstawowe dylematy w polityce gospodarczej oraz
stanowiska wybranych szkół ekonomii na temat
skuteczności polityki gospodarczej państwa

FBU_K1_W05
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi interpretować podstawowe zjawiska i procesy
makroekonomiczne a także wyciągać wnioski
uogólniające

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
analizować bieżące wydarzenia gospodarcze, w tym
koniunkturę, w oparciu o wyszukane dane
statystyczne

FBU_K1_U04 egzamin pisemny

U3
formułować rekomendacje dla polityki gospodarczej
i argumentować na ich rzecz w oparciu o wybrane
teorie makroekonomii

FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny sądów makroekonomicznych, wraz
z uzasadnieniem etycznym

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do ćwiczeń 28

konsultacje 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do ćwiczeń 28

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr I - tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do makroekonomii, podstawowe pojęcia, narzędzia analizy.
2. Rachunki narodowe
3. Pieniądz w ujęciu makroekonomicznym
4. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM
5. Zatrudnienie i bezrobocie
6. Deficyt budżetowy i dług publiczny
7. Bank centralny i polityka monetarna`
8. Teorie inflacji

W1, W2, U1, U2, K1
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2.

Semestr I - tematyka ćwiczeń:
1. Indeksy agregatowe.
2. PKB oraz wielkości pochodne.
3. Rynek pracy, bezrobocie.
4. Inflacja.
5. Determinanty produktu społecznego - model mnożnika J. M. Keynesa.
6. Model IS-LM

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Semestr II - Tematyka wykładów:
1. Wzrost gospodarczy, teoria podaży
2. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu
3. Technologiczne podstawy wzrostu gospodarczego
4. Wprowadzenie do gospodarki otwartej (eksport, import)
5. Kurs walutowy i przepływy kapitałowe
6. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, państwo a rynek
7. Polityka przemysłowa i handlowa

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1

4.

Semestr II - Tematyka ćwiczeń
1. Cykl koniunkturalny (wskaźniki koniunktury).
2. Wzrost gospodarczy.
3. Wymiana międzynarodowa.
4. Integracja gospodarcza i globalizacja.
5. Polityka gospodarcza państwa.
6. Polityka gospodarcza wobec zagranicy.
7. Polityka państwa na rynku pracy

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie zależne od uzyskania pozytywnego wyniku
punktowego z egzaminu pisemnego.

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja

Obowiązkowa obecność na zajęciach, wykonanie i prezentacja
na zajęciach grupowych prac projektowych oraz kolokwium
zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium
zaliczeniowego ćwiczeń jest wykonanie i prezentacja prac w
oznaczonym terminie.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie zależne od uzyskania pozytywnego wyniku
punktowego z egzaminu pisemnego.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja

Obowiązkowa obecność na zajęciach, wykonanie i prezentacja
na zajęciach grupowych prac projektowych oraz kolokwium
zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium
zaliczeniowego ćwiczeń jest wykonanie i prezentacja prac w
oznaczonym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej, podstaw statystyki i matermatyki
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cc03452ddb10.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Polityka społeczna skupiona jest na sposobach, środkach i działaniach podejmowanych przez społeczeństwa
na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. W tym zakresie aktywny jest nie tylko rząd, czy
instytucje międzynarodowe, lecz także organizacje prywatne i obywatelskie, oraz grupy nieformalne o różnym
profilu i zasięgu działania. Wykłady mają na celu w interaktywny sposób przekazać studentom wiedzę na temat
kluczowych zagadnień związanych z polityką, ramami działania, podejściem, wartościami i zasadami
rozwiązywania problemów społecznych, oraz zachęcić do dalszego zgłębiania wiedzy i podejmowania aktywności
na tym polu.

C2

Studenci, którzy ukończyli kurs, znają zagadnienia i problemy polityki społecznej, jej modele krajowe i światowe,
które potrafią porównać i przeanalizować, podobnie jak instytucje i organizacje zajmujące się rozwiązywaniem
problemów społecznych, najnowsze trendy i podejścia do tematu. Studenci potrafią również wskazać możliwe
rozwiązania problemów społecznych i metody zapobiegania im, w oparciu o literaturę przedmiotu potrafią
opracować materiały naukowe, prasowe i rządowe dotyczące konkretnych zagadnień, wskazać na różne punkty
widzenia, konteksty i narracje, oraz formułować wnioski.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student rozumie relacje między podmiotami
gospodarczymi oraz między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej.

FBU_K1_W04 egzamin pisemny

W2
ma wiedzę na temat podstawowych instytucji
i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna
ich role i funkcje.

FBU_K1_W01 egzamin pisemny

W3
zna podstawowe normy zachowań społecznych oraz
rolę kultury i etyki towarzyszących zachowaniom
jednostek oraz podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

FBU_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi wartościować wybrane zdarzenia gospodarcze
i na tej podstawie przedstawiać propozycje możliwych
rozwiązań.

FBU_K1_U03 prezentacja

U2
potrafi dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych.

FBU_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

FBU_K1_K01 prezentacja

K2 potrafi zająć stanowisko w przypadku wątpliwości
związanych z realizowanymi zadaniami. FBU_K1_K05 prezentacja

K3 jest otwartay na samodzielne poszerzanie kwalifikacji
zawodowych. FBU_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

konsultacje 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wstęp do zagadnień polityki społecznej, problemy społeczne i instytucje na nie
odpowiadające, państwo opiekuńcze, polityka publiczna, społeczeństwo
obywatelskie.

W1, W3, U1, K3

2. Wartości i cele polityki społecznej, zasady działania - solidarność, równość,
pomocniczość, sprawiedliwość, troska. W2, U1, K1

3. Bezpieczeństwo a jakość życia – opieka, wolność, wybór, zaspokojenie
podstawowych potrzeb, wskaźniki jakości życia i szczęścia. W2, W3, U2, K2

4.
Społeczeństwo i relacje społeczne, problemy podstawowe, kryteria i miary ich
identyfikacji – kryzys, bezrobocie, ubóstwo, migracje, prekariat, gentryfikacja i
reprywatyzacja.

W1, W2, W3, U1, K2

5. Środki działania państwa i innych aktorów, podmioty polityki społecznej na
szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W2, U1, U2, K1, K2

6. Źródła finansowania polityki społecznej, ubezpieczenia społeczne, emerytury,
budżetowanie, polityka gospodarcza. W1, W2, U1, K2, K3

7. Nowe podejścia i modele polityki społecznej, europejska polityka społeczna i
Europejski Model Socjalny, inwestycje społeczne. W2, W3, U2, K2, K3

8. Gwarancja zatrudnienia i bezwarunkowy dochód podstawowy. W1, W2, W3, U1, U2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja Mimimum 60% poprawnych odpowiedzi na egzamnie.
Dodatkowe punkty są za prezentację tekstu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cac67caa4188.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 informację, którą niosą dane statystyczne, FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

W2 sygnały koniunktury FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 powiązać działania podejmowane w celu rozwiązania
różnych problemów makroekonomicznych

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
łączenia wiedzy makroekonomicznej i wiedzy z innych
pokrewnych przedmiotów (np. finanse publiczne)
w celowe i spójne programy działań publicznych
w gospodarce

FBU_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 45

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zarządzanie popytem w gospodarce zamkniętej - polityka antycykliczna:
keynesizm, polityka fiskalna W1, W2, U1, K1

2. Zarządzanie popytem w gospodarce zamkniętej - polityka antyinflacyjna:
monetaryzm, polityka monetarna, stopy procentowe W1, W2, U1, K1

3. Monetarne podejście do bilansu płatniczego w gospodarce otwartej: bilans
płatniczy i kurs walutowy, standard MFW W1, W2, U1, K1

4. Państwo i rynek w globalizującej się gospodarce I: ograniczona autonomia polityki
makroekonomicznej W1, W2, U1, K1

5. Państwo i rynek w globalizującej się gospodarce II: międzynarodowe kanały
przenoszenia polityki gospodarczej, transformacja systemowa W1, W2, U1, K1

6. Jak rozeznać stan koniunktury: wykorzystanie mocy wytwórczych, wydajność
pracy, ceny hurtowe i detaliczne, wskaźnik nastrojów konsumentów W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny satysfakcjonujące pisemne i ustne odpowiedzi
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cac67d9e452a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 filozoficzne założenia decyzji gospodarczych FBU_K1_W01,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 filozoficzne tło przykładowych teorii naukowych FBU_K1_W02,
FBU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe pojęcia i metody filozofii oraz logiki
praktycznej

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wykorzystywać pojęcia i metody filozofii w rozmowie
i przy rozwiązywaniu problemów

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2 identyfikować filozoficzne założenia decyzji
gospodarczych

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3 definiować i stawiać hipotezy wyjaśniające
wykorzystując pojęcia i metody filozoficzne

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia wysiłku zrozumienia podglądów, z którymi się
nie zgadza

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2 samodzielnej oceny założeń teorii i przesłanek decyzji
FBU_K1_K01,
FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3 dyskusji i pracy w grupie przy poszukiwaniu rozwiązań
FBU_K1_K01,
FBU_K1_K05,
FBU_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do zajęć 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 14

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pytania i problemy filozoficzne W1, W2, W3, U1, U2
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2. Definiowanie w filozofii W3, U3, K2

3. Wyjaśnianie w filozofii W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4. Rola założeń filozoficznych w planowaniu działania W1, U1, U2, K1, K2, K3

5. Rola założeń filozoficznych w planowaniu badań i interpretacji ich wyników U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu (egzaminu) lub
aktywności (polegającej na napisaniu eseju, udziale w
sprawdzianach cząstkowych, przygotowanie prezentacji lub
realizacji innych zadań). Spełniając te warunki student zbiera
punkty, za które otrzymuje ocenę. Musi zdobyć wystarczającą
liczbę punktów, by dostać zaliczenie. Wymagany jest udział w
zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu).
Nieobecności można usprawiedliwić pracą pisemną na uzgodniony
temat lub prezentacją filozoficznego problemu przed grupą w
trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany jest udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu)
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Statystyka matematyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cc0345308485.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Matematyka

Klasyfikacja ISCED
0542Statystyka

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami analizy statystycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 możliwość wykorzystania metod statystyki
matematycznej w badaniach ekonomicznych.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić analizę statystyczną FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 stawiać oraz weryfikować hipotezy statystyczne

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 estymować podstawowe parametry rozkładu
zmiennych losowych

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny problemu i podejmowania
racjonalnych decyzji wykorzystując metody ilościowe.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie projektu 20

rozwiązywanie zadań 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej. W1, U2, K1

2. Modele w statystyce matematycznej. W1

3. Estymacja parametrów rozkładu zmiennej losowej. W1, U1

4. Estymacja przedziałowa parametrów. W1, U1, U2, U3, K1

5. Parametryczne testy istotności. W1, U1, U2, U3, K1
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6. Nieparametryczne testy istotności. W1, U1, U2, U3, K1

7. Estymacja w analizie korelacji i regresji. W1, U1

8. Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji i regresji. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie conajmniej 60% pełnej punktacji

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie conajmniej 60% pełnej punktacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
rachunek prawdopodobieństwa
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Podstawy finansów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cc0345321f46.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podziałem rynku finansowego i podstawowymi prawami rządzącymi nim

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania podstawowych instytucji finansowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku
finansowym

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 właściwie interpretować zjawiska zachodzące
w świecie finansów

FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy zjawisk zachodzących w świecie finansów FBU_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza badań i sprawozdań 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota i rola finansów we współczesnych gospodarkach, podział rynku finansowego W1, U1, K1

2. Analiza instytucji finansowych funkcjonujących na rynku finansowym W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny powyżej 50% punktów na egzaminie

ćwiczenia zaliczenie na ocenę powyżej 50% punktów na zaliczeniu
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Bankowość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.140.5cc034533ca2d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z rolą banku i podstawowymi instytucjami tworzącymi system bankowy

C2 Przedstawienie powodów i ewolucji regulacji bankowych oraz funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa na rynku
bankowym, w tym zapoznanie studenta z przyczynami i konsekwencjami kryzysu finansowego,

C3 Kształcenie umiejętności stosowania metod i technik oceny efektywności i bezpieczeństwa banku oraz analizy
podstawowych produktów bankowych oraz zaznajomienie studenta z prawami konsumenta usług bankowych

C4 zapoznanie studenta z rolą zaufania w działalności bankowej i oddziaływaniem banku na otoczenie społeczno-
gospodarcze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student posiada wiedzę na temat modeli rynków
finansowych i roli banków w tych modelach oraz zasad
funkcjonowania systemu bankowego.

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2
Student zna strategie i modele biznesowe banków,
podstawowe rodzaje ryzyka w działalności bankowej,
oraz funkcje podstawowych instytucji tworzących
system bankowy,

FBU_K1_W07 egzamin pisemny,
projekt

W3
Student rozumie normy i standardy zapewniające
bezpieczne funkcjonowanie banków oraz
oddziaływanie systemów regulacyjnych
na funkcjonowanie banków,

FBU_K1_W05,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi uzasadnić stosowanie regulacji
bankowych do określonych sytuacji na rynku
finansowym.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi analizować raporty i dane dotyczące
efektywności i bezpieczeństwa banków.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student rozumie rolę banku jako instytucji zaufania
społecznego i jest gotów do działania zgodnie
z interesem społecznym

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K05 egzamin pisemny

K2 Student jest gotów do odpowiedzialnego kształtowana
relacji z bankiem

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 20

uczestnictwo w egzaminie 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Modele rynków finansowych i rola banku w poszczególnych modelach; rodzaje
banków i formy prowadzenia działalności bankowej W1

2.
Bank centralny i nadzór bankowy - zadania, instrumenty, miejsce w sieci
bezpieczeństwa; ewolucja regulacji bankowych i kształt sieci bezpieczeństwa na
rynku bankowym, globalne, europejskie i polskie regulacje bankowe, rola
bazylejskich umów kapitałowych

W3, U1

3. Rola i typy ryzyka w działalności bankowej, kryzysy bankowe: przyczyny, skutki,
zapobieganie W2, U1

4.
Podstawowe produkty i usługi banku detalicznego, metody oceny banku i
produktów bankowych, ochrona i prawa konsumenta usług bankowych.
Przeciwdziałanie oszustwom na rynku bankowym.

U1, U2, K1

5. Kształt i ewolucja polskiego rynku bankowego, główne polskie banki i ich spółki-
matki: charakterystyka efektywności i stabilności W1, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu pisemnego

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt ocena w trakcie zajęć z projektu, ocena pozytywna z kolokwium
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z tokiem studiów, szczególnie makroekonomia



Sylabusy 82 / 159

Ekonometria
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cb87aae35bbb.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzmysłowienie studentom znaczenia metod analizy ilości ilościowej dla zrozumienia mechanizmów i procesów
społeczno-ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach

C2 Zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami stosowalności modeli ekonometrycznych do oceny
następstw decyzji z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej

C3 Uświadomienie studentom możliwości, jakie dają narzędzia analizy ekonometrycznej do obiektywnego
rozwiązywania wybranych problemów społeczno-ekonomicznych

C4
Uświadomienie studentom licznych pragmatycznych korzyści wynikających ze znajomości metod
ekonometrycznych, które dają podmiotom funkcjonującym na współczesnych rynkach wymierną przewagę
decyzyjną na podmiotami ignorującymi znaczenie takich metod.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna zasady specyfikacji wielowymiarowych,
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
student zna zasady weryfikacji merytoryczno-
statystycznej przyczynowo-skutkowych modeli
ekonometrycznych

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student jest świadomy znaczenia wiedzy
merytorycznej w obszarze będącym przedmiotem
badań empirycznych i konieczności kwerendy
specjalistycznej literatury w celu poprawnego
modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-
ekonomicznych

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W09,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać specyfikacji wielowymiarowych,
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych,
po uprzednim solidnym rozpoznaniu merytorycznych
aspektów analizowanego problemu

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 dokonać weryfikacji merytoryczno-statystycznej
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3
zastosować poznane metody modelowania
do rozwiązywania wybranych mikro-
i makroekonomicznych decyzyjnych

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 znając ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę
dalszego kształcenia FBU_K1_K06 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

K2
rozumie i docenia znaczenie merytorycznego dyskursu
i prezentacji własnego stanowiska, przy poszanowaniu
zdania innych

FBU_K1_K04,
FBU_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K3 jest gotów do współpracy zespołowej przy realizacji
określonych zadań badawczych i społecznych FBU_K1_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie do egzaminu 20
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie i interpretacja kluczowych pojęć z zakresu ekonometrii W3, K1, K3

2. Zasady specyfikacji przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych W1, U1, K1, K2

3. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów
strukturalnych modeli ekonometrycznych; podstawowe własności KMNK (1) U1, K3

4.
Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów
strukturalnych modeli ekonometrycznych; ocena merytoryczno-statystyczna
uzyskanych wyników (2)

W3, U1, K3

5. Ocena poprawności merytoryczno-statystycznej modeli ekonometrycznych (1) W2, W3, U2, U3, K1

6. Ocena poprawności merytoryczno-statystycznej modeli ekonometrycznych (2) W2, W3, U2, U3, K1

7. Modele przekrojowe i panelowe W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8. Modele binarne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9. Wprowadzenie do programowania liniowego: konstrukcja liniowych problemów
optymalizacyjnych W3, U3, K1, K2, K3

10. Wprowadzenie do programowania liniowego: rozwiązywanie zagadnień
programowania liniowego i ich ocena W3, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obligatoryjna obecność na wykładach. Wynik promujący z egzaminu
pisemnego musi być nie niższy niż 50% najlepszego wyniku.

ćwiczenia zaliczenie pisemne Obligatoryjna obecność na ćwiczeniach. Wynik dopuszczający do
egzaminu musi być nie niższy niż 50% najlepszego wyniku.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ekonomii, matematyki i statystyki (opisowej i matematycznej)
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5ca75696b26b0.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć.

C2 Zarówno obserwacja pracy podczas praktyk, jak i wykonywanie zadań pod okiem specjalistów, powinny umożliwić
zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz rozwijać kompetencje zawodowe.

C3 Praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
efektem uczenia się poprzez praktykę jest poznanie
i zrozumienie warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych i procesów w nich zachodzących.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W07 raport

W2 absolwent zna sposób praktycznego wykorzystania
narzędzi analitycznych w obszarze finansowym FBU_K1_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
nabyte podczas praktyki umiejętności pozwalają
na rozwiązywanie podstawowych problemów z zakresu
ekonomii i finansów.

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U06 raport

U2
student nabywa umiejętności pozwalających
na stosowanie w praktyce wybranych narzędzi
służących do analizy zachodzących zjawisk
gospodarczych.

FBU_K1_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
praktyki pozwalają na doskonalenie organizacji pracy
własnej, uczą odpowiedzialności za powierzone
zadania.

FBU_K1_K04 raport

K2 praktyki pozwalają na rozwijanie umiejętności
współpracy w zespole, FBU_K1_K01 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści ustalane indywidualnie w miejscu odbywania praktyk przez
przedstawiciela/opiekuna praktyk. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki raport

Zaliczenie praktyk następuje zgodnie z obowiązującym w IEFiZ
Regulaminem Praktyk Studenckich, umieszczonym na stronie Instytutu.
Student powinien odbyć i zaliczyć praktykę przed rozpoczęciem 3 roku
studiów, Zaliczenie otrzymuje w 4 semestrze studiów. W poczet praktyk
mogą zostać zaliczone odbyte przez studenta praktyki i staże w wybranej
przez niego organizacji, a także wykonywana przez studenta praca na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zaliczenie następuje na
podstawie złożonego kompletu dwóch dokumentów: 1. umowy (jednej z
wymienionych powyżej) lub odpisu aktualnego z KRS/ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku własnej działalności
gospodarczej). 2. wypełnionego formularza sprawozdania z odbycia
praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Finanse publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc03453a282f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rozumie funkcjonowanie wybranych krajowych rynków
finansowych FBU_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

W2
zna podstawowe zasady gospodarowania na szczeblu
lokalnym oraz państwowym (np. zasady budżetowe,
ograniczenia działalności inwestycyjnej itd.)

FBU_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną FBU_K1_U04 egzamin pisemny / ustny
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U2
podejmować proste decyzje w obszarach działalności
gospodarczej należących do zakresu wybranej
specjalności

FBU_K1_U04 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystywania zdobytej wiedzy i świadomość
potrzeby kierowania się przesłankami racjonalnego
gospodarowania

FBU_K1_K04 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 45

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sektor publiczny w gospodarce rynkowej W1, W2, U1, U2, K1

2. System finansów publicznych i transfery wewnętrzne w Polsce W1, W2, U1, U2, K1

3. Dochody budżetu państwa i samorządów terytorialnych W1, W2, U1, U2, K1

4. Wydatki sektora finansów publicznych W1, W2, U1, U2, K1

5. Deficyt budżetowy i dług publiczny W1, W2, U1, U2, K1

6. Finanse Unii Europejskiej W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny satysfakcjonujące odpowiedzi pisemne na pytania egzaminacyjne;
satysfakcjonujące odpowiedzi ustne na pytania egzaminacyjne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy finansów, polityka gospodarcza, polityka społeczna
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Ekonomia integracji europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc03453bc096.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu procesu integracji przy wykorzystaniu warsztatu bazującego na modelach makro
i mikroekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 mechanizmy wpływu integracji na gospodarkę. FBU_K1_W03,
FBU_K1_W10 egzamin pisemny
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W2 znajomość poszczególnych etapów integracji
gospodarczej wraz z ich konsekwencjami

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielna analiza podstawowych konsekwencji
procesów integracyjnych

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusja i krytyczna ocena analiz wybranych interakcji
związanych z integracją gospodarczą FBU_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 19

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcia podstawowe (istota integracji, przyczyny cele i warunki, integracja rynków
i polityki, etapy integracji, integracja a WTO), W2

2. Zasady funkcjonowania UE W1

3. Ramy instytucjonalne i system prawny W1

4. Budżet UE W1

5. Historia integracji, wejście Polski do UE – analiza historyczna W2

6. Mikroekonomia integracji – strefa wolnego handlu i unia celna W1, U1, K1

7. Wspólny rynek W1, U1, K1

8. Integracja walutowa – kurs walutowy W1, U1, K1

9. Międzynarodowy system walutowy a integracja monetarna. Teoria optymalnych
obszarów walutowych W1, W2, U1, K1
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10. Analiza procesów konwergencji – zderzenie teorii z praktyką W1, W2, U1, K1

11. Analiza doświadczeń innych krajów UE, które przyjęły euro w zakresie sektora
finansowego W1, W2, U1, K1

12. Przyjęcie Euro w Polsce W1, W2, U1, K1

13. Najnowsze informacje z zakresu teorii integracji i efekty aplikacyjne. W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych istnieją
pytania testowe oraz pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań
przedstawionych przez egzaminatora. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest uzyskanie min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy ubezpieczeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc03453da4f8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawową terminologię
ubezpieczeniową oraz posiada ogólną wiedzę
z zakresu ubezpieczeń gopodarczych i społecznych.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W07 egzamin pisemny

W2 student zna funkcje i zasady ubezpieczeń
gospodarczych i społecznych. FBU_K1_W03 egzamin pisemny

W3 student rozumie znaczenie ubezpieczeń
w gospodarce. FBU_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonać analizy ryzyka ubezpieczeniowego
z wykorzystaniem metod ilościowych.

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U05 egzamin pisemny

U2 stosować podstawowe metody matematyki finansowej
i ubezpieczeniowej.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student umie prawidłowo zidentyfikować i ocenić
wybrane rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego. FBU_K1_K03 egzamin pisemny

K2 rozwiązywania problemów ekonomicznych
z wykorzystaniem ubezpieczeń. FBU_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój historyczny ubezpieczeń K1

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka U1, U2

3. Ubezpieczenie jako metoda manipulacji ryzykiem K1, K2

4. Funkcje i zasady ubezpieczeń W1, W2

5. Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia W1

6. Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczenia W1, U1

7. Zastosowanie wybranych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych w
działalności podmiotów gospodarczych K1

8. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń W1, U1, U2

9. Organizacja i funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń gospodarczych W1, W3

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test zaliczeniowy - co najmniej 50% pkt. plus 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest wymagana
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Produkty i usługi bankowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc2edf1c0cab.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zmianami zachodzącymi na rynku bankowym oraz analiza
kształtowania przez banki oferty produktowej. Omówione zostaną nowe produkty i usługi bankowe, uwzględnione
będą innowacje finansowe (Financial Technology, fintech) oraz modyfikacje w zakresie strategii, modeli
biznesowych. Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej ma wzmocnić zdolność interpretacji danych, wyciągania
wniosków oraz określania wyzwań i perspektyw na przyszłość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student rozumie zmiany zachodzące na globalnym
rynku finansowym. FBU_K1_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W2 scharakteryzować podstawowe produkty i usługi
bankowe. FBU_K1_W03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student zna podstawową terminologię opisującą
sektor bankowy oraz używa jej podczas zajęć
i prezentacji zaliczeniowej.

FBU_K1_U09
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student dostrzega zalety pracy zespołowej, rozumie
znaczenie podziału zadań dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów.

FBU_K1_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowy teoretyczne (podstawowe definicje: usługi finansowe, rynek usług
finansowych, bezpieczeństwo rynku usług finansowych). U1

2. Współczesny rynek usług finansowych (podmioty, charakterystyka rynku). W2

3. Segmentacja produktów i usług bankowych (rodzaje banków, formy prowadzenia
działalności bankowej). W2, U1

4. Ewolucja produktów i usług bankowowych (przegląd oferty banków) W2, U1, K1

5. Cyfryzacja rynku finansowego z perspektywy banków. W1

6. Wyzwania informatyki bankowej. W1
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7. Fintechy na rynku usług finansowych. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Egzamin składający się z dwóch części: test jednokrotnego
wyboru oraz trzy pytania problemowe (opisowe) (60%
oceny końcowej). Przygotowanie prezentacji dotyczącej
wybranych produktów i usług bankowych (40% oceny
końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bankowość, Podstawy finansów
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Organizacja i rynek ubezpieczeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc2edf1dff91.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady funkcjonowania krajowego rynku ubezpieczeń. FBU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2
relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora
ubezpieczeń.

FBU_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
za pomocą wskaźników sektorowych ocenić potencjał
krajowego rynku ubezpieczeń na tle gospodarki
narodowej i europejskiej.

FBU_K1_U05 zaliczenie na ocenę
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U2
interpretować podstawowe procesy współczesnej
gospodarki w zakresie funkcjonowania rynku
ubezpieczeń.

FBU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów uczestniczyć w podejmowaniu
decyzji gospodarczych z zakresu ubezpieczeń.

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K07 zaliczenie na ocenę

K2
przestrzegania reguł funkcjonowania krajowych
zakładów ubezpieczeń zapewniających wysoki poziom
zaufania ze strony klientów.

FBU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 10

konsultacje 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój i organizacja rynku ubezpieczeń w Polsce W1, W2

2. Struktura krajowego rynku ubezpieczeń gospodarczych W2, U1, K1

3. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez
krajowe zakłady ubezpieczeń W1, W2

4. Usługa ubezpieczeniowa jako przedmiot wymiany na rynku ubezpieczeń U2, K2

5. Najważniejsze państwowe instytucje ubezpieczeniowe w Polsce W2

6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe K1, K2

7. Zakład ubezpieczeń jako podmiot gospodarczy U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Łączna ocena wyników przeprowadzonych w trakcie spotkań
konwersatoryjnych prac warsztatowych, odnoszących się do wybranych
zagadnień ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów
gospodarczych na rynku ubezpieczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw nauki ekonomii oraz nauki o zarządzaniu.
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Sieć bezpieczeństwa finansowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc2edf2092c5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem stabilności systemu finansowego. Poruszane są
kwestie teoretyczne takie jak definiowane stabilności finansowej, determinanty źródła stabilności oraz
niestabilności banków. Studenci potrafią przedstawić infrastrukturę instytucjonalną tworzącą sieć bezpieczeństwa
finansowego w wybranych krajach. Przybliżony jest również wymiar regulacyjny sieci bezpieczeństwa
finansowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student rozumie zmiany zachodzące na globalnym
rynku finansowym. FBU_K1_W03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W2 scharakteryzować instytucje tworzące sieć
bezpieczeństwa finansowego w wybranych krajach. FBU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3 student zna podstawowe regulacje zapewniające
bezpieczeństwo i stabilność sektora bankowego. FBU_K1_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student zna podstawową terminologię opisującą
sektor bankowy oraz używa jej podczas zajęć
i prezentacji zaliczeniowej.

FBU_K1_U09 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student dostrzega zalety pracy zespołowej, rozumie
znaczenie podziału zadań dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów.

FBU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stabilność systemu finansowego - rozważania teoretyczne. W1, U1

2. Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego. W1, U1

3. Infrastruktura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa finansowego. W2

4. Źródła globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009. W1

5. Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. W2, U1
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6. Instytucje nadzorcze oraz system gwarantowania depozytów jako ogniwa sieci
bezpieczeństwa finansowego. W2, U1

7. Wybrane regulacje sektora bankowego (m.in. regulacje instytucji zbyt dużych, aby
upaść, rekomendacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego). W1, W3, U1

8. Charakterystyka sieci bezpieczeństwa finansowego w wybranych krajach. W2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Egzamin składający się z dwóch części: test jednokrotnego
wyboru oraz trzy pytania problemowe (opisowe) (60% oceny
końcowej). Przygotowanie prezentacji dotyczącej struktury
instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa finansowego w
wybranym kraju (40% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bankowość, Podstawy finansów
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Podstawy prawa podatkowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.180.5cc0345446f7b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat budowy i funkcji systemu podatkowego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczania podstawowych rodzajów obciążeń publicznoprawnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zasady funkcjonowania systemu podatkowego i jego
funkcje w gospodarce rynkowej

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny

W2 przepisy prawa regulujące system podatkowy w Polsce FBU_K1_W01,
FBU_K1_W05 egzamin pisemny

W3
podstawowe zasady rozliczania obciążeń
publicznoprawnych związanych z prowadzeniem
działalności przez przedsiębiorstwa oraz
zatrudnianiem pracowników

FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W06,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi przepisami prawa
z zakresu systemu podatkowego i zasad rozliczania
głównych obciążeń fiskalnych

FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07 egzamin pisemny

U2
dokonać ogólnej kalkulacji wysokości podatków
związanych z działalnością gospodarczą, w tym
szczególnie podatków dochodowych, podatku
od towarów i usług oraz ubezpieczeń społecznych

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania własnych kompetencji w zakresie
znajomości prawa podatkowego i umiejętnego
korzystania z przepisów prawnych

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie podatku i systemu podatkowego oraz jego funkcje w gospodarce rynkowej W1, W2, U1, K1
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2. Ogólne zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce W1, W2, U1, K1

3. Główne rodzaje obciążeń publicznoprawnych związane z działalnością
gospodarczą W1, W2, U1, K1

4. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym skutków prowadzonej
działalności gospodarczej (CIT, PIT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Główne zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach między
przedsiębiorstwami (VAT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Kalkulacja obciążeń fiskalnych związanych z zatrudnianiem pracowników (ZUS,
PIT) W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Kierunki optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc03454a3f20.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny

W2
główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potrafi wymienić
podstawowe różnice między nimi

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny

W3
ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04

egzamin pisemny

U2
docierać do i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prowadzenia dyskusji i przedstawienia poglądów
na wybrane tematy dotyczące międzynarodowych
stosunków gospodarczych

FBU_K1_K03 egzamin pisemny

K2
we współdziałaniu z grupą opracowywana analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K05,
FBU_K1_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych W1, U1

2. Powstanie i ewolucja struktury gospodarki światowej W1, W2, U1, K1, K2

3. Teorie handlu międzynarodowego W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Cele i instrumenty polityki handlowej W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Międzynarodowy system walutowy W1, W2, U1, U2, K1, K2
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6. Kurs walutowy i rynek walutowy W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Międzynarodowy rynek finansowy W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. Międzynarodowe przepływy kapitału W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Teorie międzynarodowych inwestycji zagranicznych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10. Międzynarodowe przepływy siły robocze W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11. Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej W3, U1, U2, K1, K2

12. Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój krajów i regionów W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne umiejętności: Makroekonomia
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Rynki finansowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5f55fd72b80b0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 funkcjonowanie systemu bankowego i rynków:
pieniężnego i kapitałowego

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W2
student wie jak historycznie przebiegała ewolucja
rynków finansowych, rozumie procesy integracji
i globalizacji rynków finansowych

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W09 zaliczenie pisemne, esej

W3 student zna mechanizmy regulacji rynków
finansowych FBU_K1_W05 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące
rynków finansowych i ich wpływu na gospodarkę

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05 zaliczenie pisemne

U2
zinterpretować dane oraz przedstawione zjawiska
korzystając z technik statystycznych i analizy
historycznej

FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06 zaliczenie pisemne

U3 napisać krótki tekst naukowy FBU_K1_U08 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 realizowania zadań w ramach pracy w grupie
na zajęciach

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

konsultacje 15

przygotowanie do sprawdzianu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Finansjalizacja
2. Natura i pochodzenie pieniądza
3. Historia finansjalizacji
4. Instytucje finansowe, sektor bankowy i fundusze inwestycyjne
5. Kryzysy finansowe, teoria i przykłady empiryczne
6. Finanse behawioralne
7. Omówienie bieżących trendów na rynkach finansowych (regulacje, kryzysy,
innowacje itp.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej
Uzyskanie pozytywnego wyniku punktowego z zaliczenia pisemnego
oraz z krótkich prac pisemnych, dot. artykułów naukowych, obecność
na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw finansów, mikro- i makroekonomii
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1300.5ca756b2af3d0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opracowanie i złożenie pracy dyplomowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy dyplomowej

FBU_K1_W02,
FBU_K1_W06,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08

wyniki badań

W2
absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
podstawowe relacje pomiędzy organizacjami a innymi
instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W08

wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi zaobserwować, przeanalizować,
zinterpretować i opisać podstawowe zjawiska i procesy
zachodzące w organizacji z zachowaniem reguł
piśmiennictwa akademickiego - prac dyplomowych

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U10

wyniki badań

U2 absolwent potrafi przygotować prace dyplomową
z zachowaniem reguł piśmiennictwa akademickiego

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07,
FBU_K1_U10

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

wyniki badań

K2
absolwent jest gotów do przygotowania założeń
w ramach projektów realizowanych na rzecz
środowiska społecznego

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K05,
FBU_K1_K06,
FBU_K1_K08

wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 50

przeprowadzenie badań empirycznych 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 140

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
170

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

U1, U2

2.
II etap - zasady redakcji tekstów akademickich (zasady przygotowania konspektu
pracy dyplomowej, wymagania formalne i redakcyjne dla prac dyplomowych w UJ,
system AP, prawa autorskie)

U2

3. III etap - dobór literatury (bazy bibliograficzne) W1, W2, K1

4. IV etap - operacjonalizacja problemu (projektowanie ścieki metodycznej osiągania
celu poznania pracy, dyskusje z promotorem, dyskusje seminaryjne) K2

5. V etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne) U2

6. VI etap - korekty merytoryczne i językowe U2

7. VII etap - przyjęcie i recenzja pracy W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań

Semestr 6

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium
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Finanse międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc03455e388f.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych międzynarodowych
rynków finansowych. Studenci powinni opanować wiedzę teoretyczną dotycząca ewidencji międzynarodowych
transakcji ekonomicznych i finansowych (bilans płatniczy) oraz determinant tych transakcji (kursy walutowe,
uwarunkowania wymiany handlowej i przepływu kapitału). Powinni również zdobyć podstawową wiedzę na temat
kluczowych międzynarodowych instytucji finansowych (IMF, IBRD, FSB) a także poznać uwarunkowania procesu
integracji monetarnej w Europie. Ważną częścią zajęć jest analiza i identyfikacja zagrożeń towarzyszących
funkcjonowaniu współczesnych międzynarodowych rynków finansowych (zdobycie wiedzy teoretycznej, udział
w dyskusji, umiejętność interpretacji faktów i wydarzeń oraz występujących procesów). Studenci powinni zdobyć
również umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń związanych z ponadnarodowym przepływem kapitału
(kursy walutowe, obliczanie wartości SDR, kursy terminowe) a także umiejętność interpretacji bilansu płatniczego
oraz analizy poszczególnych pozycji tego sprawozdania finansowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma wiedzę dotyczącą zależności między
poszczególnymi podmiotami i instytucjami tworzącymi
gospodarkę krajową oraz ich rolą
w międzynarodowych transakcjach finansowych.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

W2

ma wiedzę o międzynarodowych organizacjach
kształtujących politykę finansową świata (m. in.
Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku
Światowym) oraz roli banków centralnych w tym
zakresie.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

W3
zna podstawowe powiązania finansowe między
gospodarkami narodowymi i umie posługiwać się
bilansem płatniczym w celu analizy występujących
zależności.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

W4
ma wiedzę na temat międzynarodowych nierównowag
(np. handlowej, inwestycyjnej, wyceny kapitału) i umie
opisać procesy przyczyniające się do powstania lub
pogłębiania tych nierównowag.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

W5 ma wiedzę na temat procesu integracji finansowej
i monetarnej Unii Europejskiej.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

W6

ma wiedzę na temat wybranych aspektów
funkcjonowania międzynarodowych rynków
finansowych – metody charakterystyki rynków,
wykorzystania instrumentów pochodnych,
niesprawności występujących na tych rynkach.

FBU_K1_W03,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi opisać i interpretować międzynarodowe
procesy finansowe oraz wskazywać ich skutki.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

zaliczenie pisemne

U2
potrafi samodzielnie pozyskiwać i analizować dane
statystyczne dotyczące kategorii zawartych w bilansie
płatniczym.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

zaliczenie pisemne
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U3
potrafi przewidywać podstawowe wydarzenia
w obszarze przepływów kapitału, będące następstwem
zależności występujących na międzynarodowych
rynkach finansowych.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06,
FBU_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość znaczenia poznanych na zajęciach
treści i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę
w podejmowanych decyzjach (np. zależności między
kursami walutowymi) a także teoretycznych analizach
(np. interpretacja faktów i wydarzeń gospodarczych).

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

rozwiązywanie zadań 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe zagadnienia i definicje z zakresu finansów międzynarodowych. W1, W6, U1

2.

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków
finansowych (struktura międzynarodowych rynków finansowych: instytucje i
instrumenty, charakterystyka ponadnarodowego przepływu kapitału, przyszłość
rynków finansowych i znaczenie finansów, dane finansowe i ich wykorzystanie w
finansach w przyszłości).

W1, W6, U3, K1

3.
Kursy walutowe – klasyfikacja i charakterystyka, czynniki wpływające na poziom
kursu walutowego, organizacja międzynarodowego rynku walutowego, kalkulacja
kursów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
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4.
Pieniądz i systemy pieniężne – reguły polityki pieniężnej, systemy walutowe,
wymienialność walut, system rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu
Walutowego – SDR.

W1, W2, U1, K1

5.
Proces integracji walutowej w Europie – tworzenie jednolitego rynku usług
finansowych, unia gospodarcza i walutowa, teorie optymalnych obszarów
walutowych.

W1, W5, U1, U3, K1

6.
Bilans płatniczy i zadłużenie międzynarodowe – definicja bilansu płatniczego i jego
struktura, charakterystyka poszczególnych pozycji wchodzących w skład bilansu
płatniczego, problematyka zadłużenia zagranicznego i jego uwarunkowania, bilans
płatniczy Polski.

W1, W3, W4, U2, K1

7. Rozliczenia międzynarodowe – podział i charakterystyka. W1, W2, W3, W4, U3, K1

8.
Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków
finansowych – charakterystyka rynków, wykorzystanie instrumentów pochodnych,
wybrane zagadnienia dotyczące kryzysów finansowych, wybrane procesy i
mechanizmy (polityka luzowania ilościowego, rozwój systemu shadow banking).

W1, W4, W6, U1, U3, K1

9. Podsumowanie kursu. W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne 1. Obecność na zajęciach 2. Pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Makroekonomia, bankowość, podstawy finansów.
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Ubezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc2edf292a2a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna terminologię ubezpieczeniową i posiada
uporządkowaną wiedzę z zakresu ubezpieczeń
społecznych.

FBU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W2 student zna funkcje i zasady ubezpieczeń
społecznych.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3 student rozumie znaczenie ubezpieczeń społecznych
dla stablizacji finansowej podmiotów gospodarczych. FBU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonać analizy wybranych rodzajów ryzyka
socjalnego. FBU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
identyfikowania, formułowania i rozwiązywania
problemów ekonomiczno-społecznych
z wykorzystaniem ubezpieczeń.

FBU_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2 student posiada umiejętność pracy w grupie oraz
aktywnego uczestnictwa w dyskusji. FBU_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

konsultacje 15

przygotowanie referatu 25

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ludności. W1, W2

2. Polityka społeczna państwa w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. W3

3. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa. W1, U1

4. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. U1, K1

5. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - I filar systemu
ubezpieczeń społecznych (ZUS). W2

6. Organizacja i funkcjonowania krajowych funduszy emerytalnych (OFE) - II filar
systemu ubezpieczeń społecznych (PTE) W1, W3

7.
Pracownicze programy emerytalne (PPE) i indywidualne konta emerytalne (IKE)
oraz pracownicze plany kapitałowe (PPK) - III filar systemu komercyjnych
ubezpieczeń społecznych.

U1, K2
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8. Nowe ryzyka socjalne w systemie ubezpieczeń społecznych. W3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę praca w grupach, studium przypadku, przygotowanie referatu /
przedstawienie prezentacji na wybrany temat zgodny treścią zajęć;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw nauki o ubezpieczeniach
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Modele przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc0345518368.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Omawia się zagadnienie interdyscyplinarności i wielowątkowości teorii organizacji (w szczególności
przedsiębiorstwa).

C2 Przedstawia się przedsiębiorstwo jako przykład odrębnej, wielowymiarowej organizacji w kontekście zewnętrznym
i wewnętrznym.

C3 Omawia się modelową architekturę przedsiębiorstw w ujęciu zarządczym (statycznym i dynamicznym),
z uwzględnieniem elementów diagnostycznych.

C4 Przedstawia się omawia podstawy głównych teorii (modeli) przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma możliwość pozyskania pogłębionej wiedzy
odnośnie charakteru ekonomii, jej zakresu
i ograniczeń oraz relacji z innymi dyscyplinami nauki
w kontekście modeli przedsiębiorstwa.

FBU_K1_W01 egzamin pisemny,
prezentacja

W2 student uzyskuje możliwość pogłębienia wiedzy
w zakresie modeli funkcjonowania przedsiębiorstw. FBU_K1_W04 egzamin pisemny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student ma możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie krytycznej analizy zjawisk i procesów
gospodarczych, rozwiązywania dylematów
ekonomicznych i formułowania własnego stanowiska
w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw.

FBU_K1_U04 egzamin pisemny,
prezentacja

U2
student uzyskuje możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie wykonania biznesowej analizy
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego roli
w gospodarce kraju.

FBU_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie oceny posiadanej wiedzy ekonomicznej
odnoszącej się do funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z rozwiązaniem problemów o charakterze
biznesowym.

FBU_K1_K04 egzamin pisemny,
prezentacja

K2
student uzyskuje możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie wykorzystywania zdobytej wiedzy
dotyczącej modeli przedsiębiorstwa oraz kierowania
się przesłankami racjonalnego gospodarowania.

FBU_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do egzaminu 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

uczestnictwo w egzaminie 2

konsultacje 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cele i zakres tematyczny modułu oraz szczegółowe omówienie warunków jego
zaliczenia. W1

2. Interdyscyplinarność i wielowątkowość teorii przedsiębiorstwa – ujęcie
ekonomiczne i zarządcze. W1

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa, jako odrębnej organizacji – cele, funkcje i
zasady funkcjonowania. W1

4. Modele przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. W2

5. Konkurencja jako determinanta przedsiębiorstw. U1

6. Rola przedsiębiorstwa w bliższym i dalszym otoczeniu gospodarczym. U2

7. Główne problemy współczesnych modeli przedsiębiorstwa. K1

8. Modele przedsiębiorstwa w ujęciu zarządczym. K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje, praca grupowa

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
prezentacja

Forma zaliczenia modułu obejmuje wykonanie przez studenta zadań
zleconych oraz pisemny egzamin końcowy. W trakcie semestru
student ma możliwość wykazania się wynikami pracy własnej,
aktywnością oraz pomysłowością poprzez wykonanie zadań
zleconych (grupowych), a następnie zaprezentowanie wyników tych
prac. Warunkiem przystąpienia do pisemnego egzaminu końcowego
jest wykonanie prac grupowych oraz ich prezentacja na zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia modułu są omówione na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posiadać ugruntowaną znajomość zagadnień w zakresie: • makroekonomii, • mikroekonomii, • zarządzania
strategicznego, • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, • wpływu zmian technologicznych na prowadzenie działalności
biznesowej, • przeprowadzania analiz z zastosowaniem statystyki opisowej oraz matematyki stosowanej.
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Systemy innowacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc0345530d20.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe teorie i koncepcje innowacji oraz systemy
innowacji w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04 egzamin pisemny

W2
student rozumie wpływ zróżnicowanych systemów
innowacji na rozwój przedsiębiorstw, gospodarek
krajowych i regionalnych.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04 egzamin pisemny

W3 zna i rozumie przesłanki, istotę i instrumenty polityki
innowacyjnej. FBU_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 opisywać i rozróżniać systemy innowacji oraz oceniać
ich wpływ na rozwój gospodarczy.

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny

U2
krytycznie analizować i oceniać zjawiska i procesy
gospodarcze warunkujące innowacyjność na poziomie
mikro-, mezo i makroekonomicznym oraz analizować
i oceniać instrumenty polityki innowacji.

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04 egzamin pisemny

U3
student potrafi wyszukiwać i dobierać źródła danych
o charakterze ilościowym i jakościowym na temat
systemów innowacji.

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat
systemów innowacji i do zasięgania opinii ekspertów
w celu poszerzenia tej wiedzy.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04 egzamin pisemny

K2 oceny i wyboru między zróżnicowanymi systemami
innowacji oraz instrumentami polityki innowacyjnej.

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. • Ekonomiczne teorie innowacji; wpływ innowacji na rozwój gospodarczy W1, W2, U1, K1

2. • Typy innowacji i modele innowacji W1, W2, U1, U3, K1

3. • Narodowe systemy innowacji i pomiar innowacyjności gospodarek W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4. • Regionalne systemy innowacji, inteligentne specjalizacje W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5. • Sieci innowacyjne i efekty zewnętrzne wiedzy W1, W3, U2, K1

6. • System innowacji w przedsiębiorstwie W2, U1, U2, K2
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7. • Istota i rodzaje działalności badawczo-rozwojowej; globalne uwarunkowania
działalności badawczo-rozwojowej W2, U2, U3, K1

8. • Rynkowe źródła finansowania innowacji W3, U2, K1

9. • Istota i instrumenty polityki innowacji W3, U2, U3, K2

10. • Instytucje transferu informacji i wiedzy W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu
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Metodyka badań naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc034554abc1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna kryteria dobrze sformułowanego problemu
empirycznego

FBU_K1_W06,
FBU_K1_W10 zaliczenie pisemne

W2 Student zna fazy procesu badawczego FBU_K1_W06,
FBU_K1_W07 zaliczenie pisemne

W3 Zna metody i techniki badan naukowych stosowanych
w dziedzinie zarządzania FBU_K1_W07 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Umie opracować koncepcję badań FBU_K1_U01,
FBU_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2 Umie skonstruować poprawne narzędzia badawcze FBU_K1_U05 zaliczenie pisemne

U3 Umie wskazać mocne i słabe strony różnych metod
badawczych FBU_K1_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student współpracuje w grupie nad realizacją
wspólnego projektu badawczego (przygotowaniem
koncepcji badań)

FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04 prezentacja

K2 Student potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki
badań własnych FBU_K1_K04 prezentacja

K3
Student umie korzystać z dorobku specjalistów
reprezentujących inne dyscypliny społeczne (potrafi
zadawać istotne pytania pod adresem socjologów,
psychologów, statystyków)

FBU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie do badań naukowych (geneza i ewolucja nauki, podział nauk,
metoda,
problem, język nauki, badania naukowe – badania społeczne)

W1

2.
Omówienie etapów procesu badawczego. Empiryczny problem badawczy –
warunki
poprawności. Analiza propozycji problemów badawczych

W1, W2, U1, K1
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3. Zmienne i wskaźniki. Model heurystyczny: analiza modeli przygotowanych przez
studentów. Problematyka badań i hipotezy U1, U2, K1

4.
Techniki i metody badań ( wywiad i ankieta: ich odmiany). Kwestionariusz –
podstawowy instrument badawczy; warunki poprawności kwestionariusza, analiza
przykładów kwestionariuszy

W3, U1, U3

5. Metody badań: sondaż opinii U1

6. Metody badań: obserwacja U1

7. Metody badań: eksperyment U1

8. Metoda zogniskowanej dyskusji grupowej (focus group) W3

9. Metoda desk research i metoda analizy treści U1, K3

10. Metodyka myślenia sieciowego i metoda rozwoju instytucjonalnego U1, K2, K3

11. Dobór próby badawczej. Pomiar w badaniach U1

12. Opracowanie i analiza danych U1, K1, K2

13. Błędy badań W1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja pozytywna ocena zaliczenia i prezentacji projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Finanse przedsiębiorstw
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc03455632a1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności z zakresu finansów korporacyjnych.
Studenci po zakończeniu kursu powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej
w komórkach finansowych przedsiębiorstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma podstawową wiedzę na temat teorii dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposobów
zwiększania jego wartości.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny

W2
zna podstawowe zasady analizy finansowej oraz wie
jak dokonać oceny rentowności, sprawności działania,
zadłużenia i płynności przedsiębiorstwa.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny

W3 zna zasady prawne dotyczące finansów
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości. FBU_K1_W07 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat oceny opłacalności
inwestycji.

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie ocenić opłacalność projektów
inwestycyjnych.

FBU_K1_U01,
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny

U2 dokonać analizy jakości zarządzania zasobami
finansowymi przedsiębiorstwa.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

egzamin pisemny

U3 samodzielnie określić optymalne metody zarządzania
płynnością finansową przedsiębiorstw.

FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do pracy w działach
finansowych, także w środowisku miedzynarodowym

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

egzamin pisemny

K2 gotów jest do wykorzystywania zdobytej wiedzy
w pracy zawodowej.

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstwa (stopa procentowa,
wartość pieniądza w czasie, cele działania przedsiębiorstw) W1, W3, U2, K1, K2

2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa W1, W3, U2, U3, K1, K2

3. Ocena kosztu kapitału W1, W3, U2, K1, K2

4. Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa W2, W3, U2, U3, K1, K2

5. Optymalny poziom produkcji W1, W2, U2, U3, K1, K2

6. Zarządzanie kapitałem obrotowym W2, W3, U2, U3, K1, K2

7. Polityka dywidendy W1, U2, K1, K2

8. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2

9. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych W4, U1, K1, K2

10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pozytywna ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student musi posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i instrumentów finansowych jak również
powinien znać mikroekonomiczną teorię produkcji i kosztów przedsiębiorstwa.
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Systemy bankowe na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1100.5cc2edf325ff6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemami bankowymi na świecie, uwarunkowaniami wpływającymi
na bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Student potrafi omówić zmiany zachodzące na globalnym
rynku finansowym oraz scharakteryzować systemy bankowe wybranych krajów. Przygotowanie prezentacji
zaliczeniowej ma wzmocnić zdolność analizy danych oraz wyciąganie wniosków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student rozumie zmiany zachodzące na globalnym
rynku finansowym. FBU_K1_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

W2 scharakteryzować funkcjonowanie systemów
bankowych w wybranych krajach. FBU_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student analizuje dane opisujące sektor bankowy
w wybranych krajach oraz potrafi wyciągnąć wnioski.

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student dostrzega zalety pracy zespołowej, rozumie
znaczenie podziału zadań dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów.

FBU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza zmian zachodzących na globalnym rynku finansowym. W1

2. Charakterystyka globalnego systemu bankowego (G-20, SIFIs, ryzyko systemowe,
finansyzacja). W1

3. Charakterystyka systemów bankowych w Azji na przykładzie wybranych krajów
(Chiny i/lub Japonia). W2, U1, K1

4. Charakterystyka systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych. W2, U1, K1

5. Charakterystyka wybranych systemów bankowy w Unii Europejskiej (Wielka
Brytania, Francja, Belgia, Niemcy). W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Egzamin składający się z dwóch części: test jednokrotnego
wyboru oraz trzy pytania problemowe (opisowe) (60% oceny
końcowej). Przygotowanie prezentacji dotyczącej struktury
instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa finansowego w
wybranym kraju (40% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bankowość, podstawy finansów
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Gospodarka regionalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc03455c8b7c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej, funkcjonowania samorządu
terytorialnego, konkurencyjności regionalnej, struktury osadniczej i ekonomicznej regionów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii rozwoju
regionów w zakresie mechanizmów i procesów
gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W04,
FBU_K1_W05,
FBU_K1_W07,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2
student identyfikuje podstawowe uwarunkowania
decydujące o zróżnicowaniu gospodarki regionów oraz
ważniejszych procesach powodujących występowanie
nierównowag między nimi

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W02,
FBU_K1_W09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3 wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące
ważniejszych procesów gospodarczych

FBU_K1_W01,
FBU_K1_W08,
FBU_K1_W10

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną
FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2
student w oparciu o dane statystyczne, potrafi ocenić
i analizować procesy gospodarcze na poziomie
lokalnym

FBU_K1_U02,
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3 ocenić wpływ decyzji administracyjnych na procesy
społeczne i gospodarcze

FBU_K1_U03,
FBU_K1_U05,
FBU_K1_U09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student gotów jest do ciągłego doskonalenia
i aktualizacji wiedzy merytorycznej, w szczególności
wiedzy w zakresie procesów integracji
i zrównoważonego rozwoju

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K03,
FBU_K1_K04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

K2
wykorzystania posiadanej wiedzy do aktywności
społecznej i gospodarczej, do przewodzenia zespołom
ludzkim

FBU_K1_K01,
FBU_K1_K02,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do zajęć 20

konsultacje 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W1. Gospodarka regionalna -podstawowe pojęcia i definicje,
przedmiot i podmioty gospodarki regionalnej
W2. Koncepcje rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego
W 3. Samorząd terytorialny w Polsce
W4. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego
W5. Przedsiębiorczość a rozwój lokalny
W6. Regiony uczące się, regiony wiedzy, innowacyjne regiony
W7. Klastry
W8. Metropolie, miasta innowacyjne jako strategia rozwoju regionalnego - studium
przypadku
W9. Przedsiębiorczy uniwersytet – jako koncepcja zarządzania regionem
W10. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju regionów
W11. Konkurencyjność regionalna i lokalna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej, prezentacja Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw ekonomii, podstaw integracji europejskiej, podstaw zarządzania w samorządzie terytorialnym
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Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc0345607de5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
omówić genezę koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa wskazując na jej
podstawy teoretyczne oraz społeczne i cywilizacyjne

FBU_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2
student umie omówić praktyczne korzyści wynikające
z CSR oraz argumenty zaangażowania podmiotów
w CSR

FBU_K1_W07 zaliczenie pisemne

W3 opisać główne tendencje normalizacyjne
i standaryzacyje w obszarze CSR FBU_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
student umie analizować otoczenie interesariuszy
organizacji i posługiwac się w tym celu narzedziami
takimi jak mapy interesariuszy

FBU_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizować i krytycznie oceniać polityki w obszarze
CSR FBU_K1_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie raportu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. narracja o społecznej odpowiedzialności biznesu: wybrane zagadnienia
ekonomiczne, społeczne i cywilizacyjne  W1

2. rola przedsiębiorstw w społeczeństwie a odpowiedzialny biznes: zagadnienia
teoretyczne i instytucjonalne  W1

3.  strategiczny kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: efekty organizacyjne
i behawioralne CSR  W2, K1

4.
 rynkowy kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: etyczna konsumpcja,
społecznie odpowiedzialne inwestowanie, przedsiębiorczość społeczna, społeczne
innowacje  

W3, U1, K1

5. ekonomiczny kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: gospodarka
cyrkularna, zrównoważony rozwój U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt projekt + zaliczenie pisemne
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Podstawy inwestowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc0345621c53.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna pojęcia związane z inwestowaniem,
instrumenty finansowe i ich charakterystyki FBU_K1_W07 zaliczenie pisemne

W2 metody wyceny instrumentów finansowych FBU_K1_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić wartość pieniądza w czasie FBU_K1_U03,
FBU_K1_U05 zaliczenie pisemne
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U2 dokonywać wyceny instrumentów finansowych
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3 obliczać i interpretować miary efektywności inwestycji
FBU_K1_U03,
FBU_K1_U04,
FBU_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zaplanowania i oceny inwestycji w instrumenty
finansowe FBU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie zadań 20

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem W1

2. Wartość pieniądza w czasie : kapitalizacja i dyskontowanie W1, W2, U1

3. Metody oceny inwestycji W1, U1, U2, U3, K1

4. Elementy teorii portfelowej W2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnego wyniku punktowego z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
matematyka. statystyka opisowa
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Giełdy i transakcje giełdowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc034563a496.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne poruszanie się
w środowisku rynków giełdowych. Wiedza ta w szczególności dotyczy kształtowania korzystnych relacji z domami
maklerskimi oraz funduszami zbiorowego inwestowania. Ponadto, student nabywa umiejętności samodzielnego
podejmowania decyzji inwestycyjnych, zarządzania aktywami finansowymi w oparciu o wybrane narzędzia
analizy rynków oraz papierów wartościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 absolwent rozumie istotę i znaczenie giełd w rozwoju
gospodarczym FBU_K1_W03 egzamin pisemny

W2
absolwent zna i rozumie znaczenie poszczególnych
segmentów operacyjnych rynku finansowego
w gospodarce

FBU_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent nabywa umiejętności samodzielnego
podejmowania decyzji inwestycyjnych FBU_K1_U03 egzamin pisemny

U2
absolwent potrafi kształtować korzystne dla siebie
relacje z domami maklerskimi oraz funduszami
zbiorowego inwestowania

FBU_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do wykorzystywania zdobytej
wiedzy w relacjach z organizacjami systemu
finansowego

FBU_K1_K01 egzamin pisemny

K2
absolwent jest gotów do oceny alternatywnych celów
i wartości w sporach o kierunki rozwoju wybranego
elementu systemu finansowego

FBU_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 25

analiza badań i sprawozdań 15

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - wprowadzenie W1

2. Rynek giełdowy W1, W2
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3. Systemy notowań giełdowych. Sesja giełdowa. Określenie kursu jednolitego.
Ograniczenia wahań kursów U1, U2

4. Zlecenia giełdowe U1, U2, K1, K2

5. Wpływ gospodarki na rynek finansowy. Analiza fundamentalna – otoczenie
przedsiębiorstwa U1, U2

6. Analiza fundamentalna - źródła informacji, analiza sytuacyjna, analiza „wnętrza”
spółki, analiza SWOT U1, U2

7. Sprawozdanie finansowe U1, U2

8. Wskaźniki rynkowe U1, U2

9. Wprowadzenie spółki na giełdę - I W2, K1, K2

10. Wprowadzenie spółki na giełdę - I W1, K1, K2

11. Elementy analizy technicznej - I U1, U2

12. Elementy analizy technicznej - I U1, U2

13. Powiązanie różnych analiz w zależności od sytuacji na rynku U1, U2, K1, K2

14. Wybór domu maklerskiego U1, U2, K1, K2

15. Instytucje wspólnego inwestowania U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Trening asertywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc0345652e15.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czym są zachowania asertywne. FBU_K1_W10 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania względem
innych osób w sposób asertywny. FBU_K1_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 asertywnego przekazywania i obrony własnych
poglądów nie tylko w sprawach zawodowych.

FBU_K1_K02,
FBU_K1_K04,
FBU_K1_K07

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym są zachowania asertywne i czym się różnią od zachowań agresywnych i
pasywnych. W1, U1, K1

2. Przyczyny i konsekwencje zachowań nieasertwnych w sytuacjach zawodowych. W1, U1, K1

3. Metody i sposoby rozwijania asertywności W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 156 / 159

Konkurencyjność gospodarek
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
finanse, bankowość, ubezpieczenia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZFBUN.1200.5cc034566b3cc.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej obecnych ram oceny konkurencyjności gospodarek
narodowych, oraz miast globalnych, wedle liczących się rankingów światowych, a tym samym nakreślenia pola
działań do doskonalenia gospodarczej Polski na tle porównywalnych gospodarek. Dyskusje nad obowiązkowymi
lekturami oraz zadania grupowe pozwolą studentom i studentkom na krytyczną refleksję nad dalszym rozwojem,
lub postępem, stojącymi często w kontrze do wartości związanych z jakością życia i zrównoważeniem. Zajęcia
wyposażą studentów_ki w narzędzia służące do trzeźwej oceny możliwości awansu różnych krajów, ustawionych
de facto w pewnym ustalonym porządku globalnym. Analiza celów i strategii przyjmowanych przez wybrane
kraje, w tym uwzględnienie takich cech jak rynek pracy, kapitał ludzki, kapitał społeczny, kreatywność,
innowacyjność, design czy przedsiębiorczość pozwoli studentom_kom na zapoznanie się z najnowszymi trendami
konkurencyjności, a także potencjalnymi alternatywami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student_ka ma wiedzę na temat podstawowych
instytucji i organizacji tworzących gospodarkę krajową
oraz zna ich role i funkcje.

FBU_K1_W01 esej

W2
zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania
gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy
rozwoju tej gospodarki.

FBU_K1_W01 esej

W3
posiada wiedzę na temat możliwości oddziaływania
gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych.

FBU_K1_W10 esej

W4 zna podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną. FBU_K1_W04 esej

W5
zna podstawowe uwarunkowania decydujące
o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych
procesach powodujących występowanie nierównowag
między państwami.

FBU_K1_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student_ka potrafi interpretować podstawowe zjawiska
i procesy ekonomiczne a także wyciągać wnioski
uogólniające.

FBU_K1_U01 prezentacja

U2 potrafi analizować bieżące wydarzenia gospodarcze. FBU_K1_U02 esej, prezentacja

U3
potrafi dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych.

FBU_K1_U04 esej

U4
potrafi samodzielnie przygotować typowe, krótkie
prace pisemne (np. esej) bądź prezentacje dotyczące
zdarzeń gospodarczych w języku polskim i obcym.

FBU_K1_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student_ka zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

FBU_K1_K04 prezentacja

K2
posiada zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy
i świadomość potrzeby kierowania się przesłankami
racjonalnego gospodarowania.

FBU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie raportu 20



Sylabusy 158 / 159

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Konkurencja i konkurencyjność w naukach ekonomicznych, źródła koncepcji
konkurencyjności, rozwój i zmiana spojrzenia na konkurencyjność, potencjał
konkurencyjny, zdolności konkurencyjne, poziomy konkurowania, pozycja
konkurencyjna.

W1, W3, W5, U2, K1

2.
Wskaźniki i pomiar konkurencyjności, rankingi, agencje ratingowe, zmienne i
uwarunkowania polityczne, metody ilościowe i jakościowe, podejścia alternatywne
do oceny.

W4, U1, U3, K2

3.
Konkurencyjna gospodarka a założenia polityki gospodarczej, analiza dokumentów
Ministerstwa Rozwoju, otoczenie makroekonomiczne i międzynarodowe, światowy
„peleton”, pułapki rozwoju, Gospodarka 4.0, robotyzacja.

W2, W4, W5, U1, U3, K1

4. Kapitały: zasoby materialne i niematerialne konkurencyjnej gospodarki, w tym
kapitał ludzki, kapitał społeczny i rynek pracy. W2, W3, U1, U2, K2

5. Konkurencyjność miast, rankingi, rozwój, miasta globalne i przyszłość miast. W1, W4, W5, U1, U2, U4,
K1

6.
Ekonomia instytucjonalna w odniesieniu do idei konkurencyjności, instytucje
formalne i nieformalne, reformy na rzecz podniesienia konkurencyjności, zmiana
instytucjonalna i konkurencyjność idei.

W2, W3, U2, U3, K2

7.
Konkurencyjność oparta na innowacyjności, kreatywności i design’ie, ocena
innowacyjności, determinanty przewagi konkurencyjnej, sektory kreatywne, nowe
technologie, obszary tworzenia wartości dodanej, opór wobec innowacji i zmiany.

W2, W3, W4, W5, U1, U3,
K1

8.
Konkurencyjność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, pola oceny konkurencyjności
przedsiębiorstw społecznych, interesariusze a działalność organizacji,
bezkompromisowy wzrost a etyka.

W3, W4, W5, U2, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Obecność na wszystkich zajęciach, przygotowanie prezentacji grupowej
(20% oceny), aktywność (10%) i esej (70% oceny).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak


