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A. Cel przedmiotu

Zrozumienie roli zjawisk finansowych w kształtowaniu procesów gospodarczych. Zdolność kształtowania własnego 
poglądu krytycznego dotyczącego oceny efektywności przyjętych rozwiązań finansowych w poszczególnych segmentach 
rynku finansowego. Znajomość narzędzi kompleksowej analizy zjawisk finansowych zachodzących w naszym otoczeniu 
gospodarczym i umiejętność wykreowania postaw twórczych sugerujących pożądane zmiany. Poznanie procesów 
istniejących w czasie rzeczywistym, umiejętność wielowątkowego łączenia faktów w celu zaproponowania 
kompleksowych przyszłościowych rozwiązań systemowych. Umiejętność wyjaśnienia roli zjawisk finansowych w 
przebiegu procesów gospodarczych, w tym zagadnień teorii finansów, polityki finansowej, czyli roli państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego w regulowaniu procesów gospodarczych za pomocą instrumentów finansowych. 

B. Program przedmiotu

Wykład obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy - wprowadzenie do finansów zawiera zagadnienia teoretyczne 
dotyczące istoty i funkcji finansów, systematyki zjawisk finansowych, roli i funkcji pieniądza, porównania finansów 
behawioralnych z klasyczną teorią finansów; drugi - finanse publiczne, finanse ubezpieczeń społecznych, finanse 
systemu ochrony zdrowia, finanse ubezpieczeń gospodarczych, finanse UE, rola banku centralnego, finanse 
przedsiębiorstw oraz rynek kapitałowy.



Wiedza Student:
1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i 
relacjach do innych nauk;

2. ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 
politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach;
3. ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali 
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

Umiejętności Student:
1. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 
ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów;

2. potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów;

3. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje 
społeczne Student:

1. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

2. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
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F. Literatura uzupełniająca

J. Ostaszewski (red.): Finanse. Difin, Warszawa 2013; K. Marecki (red.): Podstawy finansów. PWE, Warszawa 2008; B. 
Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008; P.Dembiński: Finanse po 
zawale. Studio Emka, Warszawa 2011.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Zagadnienia wstępne. Teoria finansów. Definicja i funkcja  finansów. Systematyka zjawisk 
finansowych. Pieniądz i jego rodzaje. Funkcje pieniądza. Polityka finansowa państwa.

2 Rozwój nauki o finansach. Pożądane kierunki jej ewolucji.

3 Finanse behawioralne - podstawowe zagadnienia. Klasyczna teoria finansów a finanse 
behawioralne.

4 Inwestowanie społecznie odpowiedzialne.

5 Redystrybucja PKB w Polsce na tle państw OECD.

6 Wpływ fiskalnych obciążeń kosztów pracy na relacje makroekonomiczne.

7 System podatkowy. Racjonalność a sprawiedliwość podatkowa na przykładzie podatków 
pośrednich i bezpośrednich.

8 Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej. Instytucje finansowe strefy euro. Członkostwo 
Polski w UGW.

9 Eseje na temat wybranych zagadnień finansów. (Każdy sudent pisze dwa eseje).

10 Wprowadzenie do finansów publicznych. Definicja sektora instytucji rządowych i 
samorządowych. Budżet centralny i budżety lokalne. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Finanse 
Unii Europejskiej. Budżet ogólny Unii Europejskiej. Rozliczenia Polski z Unią Europejską.

11 System bankowy. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny.

12 System ubezpieczeń społecznych w Polsce.

13 Ubezpieczenia gospodarcze - wybrane zagadnienia.

14 Wstęp do finansów przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie kluczowych kategorii związanych z finansami 
przedsiębiorstwa.

15 Rynek kapitałowy - podstawowe zagadnienia.

D. Semestralny plan zajęć

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Stabilność systemu finansowego, pod red.A.Alinskiej, CEDEWU Warszawa 2012, Polityka monetrana i fisklana a 
stabilnosc systemu finansowego pod red.A.Alinskiej, CEDEWU Warszawa 2012 
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny 77%

referat 23%

nie są wymagane

L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 30 22 30

Wykład 30 16 30

Praca samodzielna pod kontrolą 
wykładowcy
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M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
referaty

I. Wymiar i forma zajęć
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