
Załącznik nr 2 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Decyzje inwestycyjne na innowacyjnych rynkach finansowych 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu:  

j. polski: Decyzje inwestycyjne na innowacyjnych rynkach 
finansowych  

J. angielski: Investment decisions on innovative financial 
markets 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 
2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Witold Gradoń 

Ćwiczenia: dr Witold Gradoń 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr Witold Gradoń 

7. Katedra prowadzącego:  

Katedra Bankowości Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 12 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 24 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV (letni) 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 



 Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Matematyka finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Finanse, Rynek finansowy 

13. Cele przedmiotu: 

− zapoznanie z procesem inwestycyjnym; 

− zapoznanie z innowacjami na rynkach finansowych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Tradycyjny wykład  Wykład z wykorzystaniem technik 
multimedialnych 

---------- 12 

2. Ćwiczenia  Case study, prezentacje i 
wystąpienia studentów 

---------- 12 

Razem: AS: ----- AN: 24 
 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Przygotowanie do wykładu  ---------- 20 

2. Przygotowanie do ćwiczeń  ---------- 20 

3. Przygotowanie do egzaminu  ---------- 11 

Razem: BS: 0 BN: 51 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 24 + 50=75 

Egzamin (E) = 2 

Łącznie AN+BN+E =24+50+1=77 

15. Słowa klucze: Decyzje inwestycyjne, ryzyko inwestycyjne, rynek finansowy, innowacje finansowe 

16. Treść przedmiotu: 

− pojęcie rynku finansowego, innowacje na rynkach finansowych, typologia innowacji finansowych; 

− istota decyzji inwestycyjnych i ich rodzaje; 

− ryzyko decyzji inwestycyjnych;  

− efektywność decyzji inwestycyjnych. 



17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W1 Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach zachodzących na 
innowacyjnych rynkach finansowych  

Test wyboru test 

FiEB2p_W2 Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
strukturach, instytucjach i podmiotach 
realnej i finansowej sfery gospodarki, 
oraz o relacjach zachodzących między 
nimi 

Test wyboru test 

FiEB2p_W3 Zna i rozumie metody i narzędzia 
ilościowe pomiaru ryzyka inwestycyjnego 
i efektów inwestycji. 

Prezentacje, zadania na 
teście 

Prezentacje, test 

Umiejętności 

FiEB2p_U1 poddaje krytycznej analizie i interpretuje, 
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy 
zjawiska i procesy na innowacyjnych 
rynkach finansowych. 

Dyskusja na 
ćwiczeniach, test 

test 

FiEB2p_U3 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę nt. 
narzędzi i metod w celu podjęcia decyzji 
inwestycyjnej.  

test test 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K2 Dostrzega i formułuje problemy związane 
z decyzjami inwestycyjnymi, poszukuje 
ich optymalnych rozwiązań posługując 
się zdobytą wiedzą i wykorzystując 
metody ilościowe, a w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu jest gotów do zasięgania opinii 
ekspertów 

Dyskusja na zajęciach,  test 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin  Test wyboru 50 

2. Zaliczenie Prezentacje 50 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− J. Błach: Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty, mechanizmy, efekty, C.H. Beck, 
Warszawa, 2018 

− W. Dębski: Rynki finansowe, PWN, Warszawa, 2019 



− K. Pera i in.: Modele inwestycyjne, CH. Beck, Warszawa 2016  

Literatura zalecana: 

− M. Sierpińska, T. Jachna: Metody podejmowania decyzji finansowych, 2007  

− W. Rogowski: Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 

20. Język wykładowy:  

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

https://livro.pl/autor/474701/Pera+Krystian.html

