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Cele przedmiotu

Cel 1 The main goal is to introduce basics of international financial relations consist of international monetary
system, principles of functioning of international money and capital markets as well as international financial
institutions creating standards and rules providing proper and secure activity of these markets.
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Wymagania wstępne
1 No prerequisits
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Modułowe efekty kształcenia

MU1 After completion of the course all participants: - should be able to understand the basic problems of the
international business, - should be able to understand globalization processes, especially in financial area,
which efect the activity of national and multinational enterprises, - would gain a basic knowledge necessary
to perform practical analysis of changes in a business environment - will be provided with basic concepts
concerning interrelation between financial environment and corporate international business environment as
one of the fundamental factors influencing global economy development.
MW2 Completion of the course will give students knowledge on: - a structure and functioning of the international
financial system, types and activity of international financial markets, - capital markets, types of securities
being traded on these markets, world leading financial centers, - currency systems,types of currency exchange
rates, currency risk and its hedging, - the role and significance of World Bank, IMF and BIS for international
financial system.
MK3 After completion of the course all participants will have a good enough background and ability to analyse
changes taken place in global financial system and on international markets and are also prepared to improve
attitudes on the basis of understanding of mutual dependence of international financial markets and economy
in local and global scale as well.
MK4 Participants should be able to understand and recognized the role and significance of World Bank, IMF and
BIS for international financial system.
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Treści programowe

Lp

W1
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Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1. International monetary system- types of currency systems, currency areas,
role and significance of US dollar, Euro and SDR for contemporary currency,
capital and commodities markets as well as international trade. 2. Notions and
types of currency exchange rates; factors affecting exchange rates; currency risk
and headging. 3. International money and capital market. 4. The role and
significance of World Bank, IMF and BIS, as institutions controlling and
supervising financial markets. 5. Globalization processes and their effect on
financial markets and international trade. 6. International financial market,
national economy and balance of payments - mutual relations.
Razem

Metody dydaktyczne

M16. Wykłady
M10. Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
30
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
15
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
10
Przygotowanie do egzaminu
20
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
75
całego nakładu pracy studenta
3
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Metody oceny

Ocena podsumowująca
P1. Egzamin pisemny
I1. Aktywność na wykładach
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 students are obliged to answer to 5 opened questions related to the problems discussed during the course.
Ocena aktywności studenta bez udziału nauczyciela akademickiego
1 Inne

Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5
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Pozytywne odpowiedzi na 3 pytania: podstawowe treści merytoryczne.
Pozytywne odpowiedzi na 3 pytania: rozszerzone treści merytoryczne wskazujące
na studiowanie przez studenta wskazanej literatury przedmiotu.
Pozytywne odpowiedzi na 4 pytania: podstawowe treści merytoryczne.
Pozytywne odpowiedzi na 4 pytania: rozszerzone treści merytoryczne wskazujące
na studiowanie przez studenta wskazanej literatury przedmiotu.
Pozytywne odpowiedzi na 5 pytania: rozbudowane treści merytoryczne
wskazujące na studiowanie przez studenta wskazanej literatury przedmiotu.

Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MU1

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_U06, K_U12

Treści programowe

Metody
dydaktyczne

Sposoby oceny

W1

M16, M10

P1, I1
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Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MK1
MK2
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Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W14
K_K03, K_K04,
K_K07
K_K04, K_K07

Treści programowe

Metody
dydaktyczne

Sposoby oceny

W1

M16, M10

P1, I1

W1

M16, M10

P1, I1

W1

M16, M10

P1, I1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
[1] Valdez S. — An introduction to global financial markets, New York, 2007, Palgrave Macmillan
[2] Krugman P.R., Obsfeld M. — International Economics. Theory and Policy, New York, 2006, Addison
Weley Publishing
[3] Kaźmierczak A. — Monetary policy in market economy, Warszawa, 2004, SGH
Literatura uzupełniająca:
[1] Rose P.S. — Money and capital markets; The financial system in the, Plano, Texas, 1986, BUSINESS
PUBLICATIONS INC.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę
dr Zbigniew Mazur (kontakt: z.mazur@sponsor.com.pl)
Oboby prowadzące przedmiot
dr Zbigniew Mazur (kontakt: z.mazur@sponsor.com.pl)
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