
1 / 5

Rynki finansowe w sektorze rolno-spożywczym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.2231.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Irena Kropsz-Wydra

Pozostali prowadzący Irena Kropsz-Wydra

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu rynków finansowych w sektorze rolno-spożywczym
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student wyjaśnia istotę i przedmiot rynku finansowego AG_P7S_WG04 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

W2 Student przedstawia główne metody, narzędzia
i techniki stosowane na rynku finansowym AG_P7S_WG05 Egzamin pisemny,

Zaliczenie pisemne

W3 Student identyfikuje rzeczywiste problemy rynku
finansowego AG_P7S_WG05 Egzamin pisemny,

Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować i interpretować zjawiska
rynku finansowego AG_P7S_UW01 Egzamin pisemny,

Zaliczenie pisemne

U2
Student stosuje prognozę zjawisk rynku finansowego
wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia
do analizy odpowiednich procesów

AG_P7S_UW03 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

U3
Student wykorzystuje zdobytą wiedzę
do rozwiązywania zadań praktycznych i rzeczywistych
problemów finansowych

AG_P7S_UW08 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student stosuje poprawnie terminologię dotyczącą
rynku finansowego oraz posiada świadomość roli
rynków finansowych i potrzebę ciągłego doskonalenia
w tym zakresie

AG_P7S_KK02 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

K2 Student rekomenduje odpowiedzialne korzystanie
z metod i narzędzi rynku finansowego AG_P7S_KK01 Egzamin pisemny,

Zaliczenie pisemne

K3 Student potrafi współpracować w grupie przyjmując
w niej różne role celem realizacji przyjętego zadania AG_P7S_KO03 Egzamin pisemny,

Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 22

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 16

Udział w egzaminie 1

Konsultacje 6

Przygotowanie do ćwiczeń 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie, klasyfikacja, funkcje i organizacja finansów w gospodarce rynkowej.
System finansowy w gospodarce rynkowej, Strumienie i zasoby finansowe w
gospodarce rynkowej – ich podział. Wartość pieniądza w czasie – stopa
procentowa i realna, częsta kapitalizacja odsetek, stopa zwrotu. Wartość
pieniądza w czasie – przyszła i obecna wartość pieniądza, płatności jednorazowe,
okresowe, przepływy pieniężne. Struktura rynku finansowego – segmenty rynku
finansowego oraz ich charakterystyka, instrumenty rynku finansowego.
Finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem własnym (z emisji akcji i finansowanie
wewnętrzne własne). Finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem
zewnętrznym(pożyczki i kredyty bankowe oraz ich rola). Koszty finansowania
przedsiębiorstwa kapitałem zewnętrznym (kredyt bankowy – rodzaje kredytów,
metody spłaty: progresywna i degresywna oraz kredyt kupiecki i kredyt
dyskontowy). Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości (leasing,
factoring, forfaiting, franchising, venter capital). Rynek papierów wartościowych –
rynek pierwotny i wtórny, uczestnicy rynku papierów wartościowych. Rodzaje i
funkcje papierów wartościowych (czeki, weksle, obligacje, akcje). Giełda Papierów
Wartościowych, organizacja giełdy, instytucje pozagiełdowe, budowa arkusza
zleceń. Rynek zrównoważony oraz niezrównoważony na rynku papierów
wartościowych, wyznaczenie kursu równowagi.

Wykład

2.

Zajęcia organizacyjne - określenie warunków zaliczenia zajęć, podanie tematyki
ćwiczeń oraz przekazanie listy zadań niezbędnej do realizacji zajęć. Stopa
procentowa, rodzaje stóp procentowych (nominalna, realna, efektywna), częsta
kapitalizacja odsetek, czynnik czasu, składnik dyskonta. Obecna i przyszła wartość
płatności jednorazowych i płatności okresowych. Obecna i przyszła wartość
przepływów pieniężnych. Kolokwium. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
kapitałem własnym - z emisji akcji. Kredyt wekslowy, kredyt kupiecki oraz kredyt
rewolwingowy (w rachunku bieżącym). Finansowanie kredytem bankowym:
metoda progresywna i degresywna (prowizja, różne warunki spłaty rat
kredytowych oraz obliczanie oprocentowania realnego). Finansowanie kredytem
bankowym: metoda progresywna i degresywna – cd. (zastosowanie karencji w
spłacie). Finansowanie kredytem bankowym: metoda progresywna i degresywna –
cd. (spłata kredytu w czasie). Porównanie finansowania inwestycji za pomocą
kredytu bankowego i leasingu. Kolokwium. Rynek zrównoważony (alokacja zleceń
kupna i sprzedaży). Rynek niezrównoważony (stopa satysfakcji i redukcja zleceń
kupna oraz sprzedaży). Poprawki, ustalanie ocen, zaliczenie.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu ekonomii oraz matematyki

Literatura
Obowiązkowa

Dębski W., 2015. Rynek finansowy i jego mechanizmy – Podstawy teorii i praktyki. Wyd. 6, PWN, Warszawa1.
Jajuga K., Jajuga T., 2015. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria2.
finansowa. Wydanie III, PWN, Warszawa.
Bień W., Bień A., 2015. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Wyd. 5, Difin, Warszawa.3.

Dodatkowa

Przybylska-Kapuścińska W.,(red) 2011. Rynek finansowy w badaniach ilościowych. Wyd. 1, CeDeWu, Warszawa.1.
Podgórska M., Klimkowska J., 2013. Matematyka finansowa. Wyd. 1. PWN, Warszawa.2.
Sobczyk M., 2011. Matematyka finansowa – podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Wydanie VI. Agencja wydawnicza3.
Placet
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad dobrej praktyki w badaniach naukowych.

AG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury i z innych źródeł oraz integrowania
uzyskanych informacje, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW03 Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska rynku finansowego.

AG_P7S_UW08 Absolwent potrafi dostosować metodę do rozwiązywanego problemu a także opisać i przeanalizować
przebieg procesów zachodzących w sektorze rolno-spożywczym.

AG_P7S_WG04 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady analizy i oceny zarządzania przedsiębiorstw o
różnych formach organizacyjno–prawnych.

AG_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące sposobów analizy i oceny
zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym identyfikacji problemów rynku finansowego.


