
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Finanse 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Przekazanie wiedzy na temat zjawisk pieniężnych w gospodarce, jakie mają 

miejsce w procesach wytwarzania, podziału oraz wymiany dóbr; usystematyzowanie wiedzy z zakresu 

finansów gospodarki narodowej, w szczególności roli pieniądza, instytucji finansowych i finansów 

publicznych. 
Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-1-FIN-JWKE Punkty ECTS 5 

Semestr: III Letni/zimowy zimowy 

Kierunek: Zarządzanie Specjalność:  

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

podstawowy Forma zajęć
3
: Wykład, konwersatoria 

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem …75…. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych       20            godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta    55     godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …50.. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych      10         godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta  40   godz. 

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław 

Szczęsny 
Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Podstawowe wiadomości z ekonomii, przedsiębiorczości, 

matematyki finansowej 

 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą x 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
x 

3. Ćwiczenia aktywizujące x 

4. Metody problemowe  

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
 

 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

Istota finansów; klasyfikacja zjawisk finansowych, ewolucja form i 

funkcje pieniądza, 

Siła nabywcza pieniądza, rodzaje i stopa inflacji; współczesne miary 

zasobów pieniężnych, 

Teoretyczne podstawy stopy procentowej; rodzaje stóp procentowych; 

wartość bieżąca i przyszła kapitału, 

Zagadnienie stopy zwrotu; stopa zwrotu efektywna, zastosowania 

praktyczne, 

Instytucje i funkcje systemu finansowego; bank centralny i narzędzia 

polityki pieniężnej, 

Funkcje banków komercyjnych i kreacja pieniądza kredytowego, 

Struktura rynków finansowych; instrumenty rynku pieniężnego,  

Instrumenty rynku kapitałowego; instrumenty alokacji i pozyskiwania 

kapitału, 

Sektor finansów publicznych i jego zadania; funkcje finansów 

publicznych; przyczyny i skala wydatki publicznych, 

Dobro publiczne w teorii i praktyce; modelowe ujęcie polityki pieniężnej i 

fiskalnej,  

Instytucje sektora finansów publicznych w Polsce; Wieloletni Plan 

Finansowy Państwa; dług publiczny i normy ostrożnościowe,  

Budżet państwa i jego struktura; finansowanie deficytu, przepływy 

pieniężne między budżetem państwa a budżetami JST,   

Klasyfikacja i treść ekonomiczna podatków; kryteria klasyfikacji 

podatków, podatki obciążające dochód, 

Podatki obciążające obrót; przedsiębiorstwo wobec polityki fiskalnej; 

zagadnienie neutralności podatku, 

Podstawy systemu finansowego przedsiębiorstwa: obowiązki w zakresie 

ewidencji transakcji gospodarczych; standardy sprawozdawczości 

finansowej; zakres informacji finansowej.  
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Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

W01,W02,W03 

W04, 

U01, U02, U03 

U04 

K01, K02, 

K03, K04, K05 

Wykład Aktywność 

na 

zajęciach, 

egzamin 

końcowy 

K_W06 

K_W13 

K_W14 

K_W16 

K_U06 

K_U07 

K_U08 

K_U11 

K_U19 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K09 

 Ćwiczenia   

W01,W02,W03 

W04, 

U01, U02, U03 

U04 

K01, K02, 

K03, K04, K05 

Konwersatorium  Aktywność 

na 

zajęciach, 

egzamin 

końcowy 

K_W06 

K_W13 

K_W14 

K_W16 

K_U06 

K_U07 

K_U08 

K_U11 

K_U19 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K09 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Szczęsny W., 2010, Finanse; Zarys wykładu, Difin, Warszawa 

Szczęsny W., 2007, Finanse i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 

Uzupełniająca: Górski M. (red.), 2010, Wprowadzenie do finansów i rachunkowości, Wyd. 

Naukowe WZ UW, Warszawa 

Majchrzycka-Guzowska A., 2010, Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, W-wa 

 

 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   



Zarządzanie dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

dla 

kierunku 

WIEDZA 

W01 ma podstawą wiedzę o nauce finansów, ich miejsca w 

systemie nauk społecznych 

S1A_W01 K_W14 

W02 ma podstawową wiedzę o instytucjach finansowych, 

ich roli w gospodarce i zasadach funkcjonowania 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W06 

KW_06 

W03 ma podstawową wiedzę o przepływach pieniężnych w 

gospodarce 

S1A_W06 K_W13 

K_W14 

W04 ma wiedzę o zasadach teoretycznych i regulacjach 

prawnych w zakresie instytucji sektora publicznego  

S1A_W07 K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska pieniężne 

w gospodarce 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U06 

K_U07 

U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk 

pieniężnych 

S1A_U07 K_U08 

K_U19 

 

U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 

konkretnych zjawisk pieniężnych 

S1A_U04 

S1A_U07 

K_U08 

K_U19 

U04 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi 

oraz wybranymi regułami w celu rozwiązania 

konkretnego zadania z zakresu finansów  

S1A_U04 

S1A_U07 

K_U11 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K01 K_K09 

K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykonując 

fragment zadania  

S1A_K02 K_K03 

K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu 

S1A_K04 K_K01 

K_K02 

K04 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 

gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, 

ekonomiczne i polityczne 

S1A_K05 K_K02 

K05 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności 

S1A_K01 

S1A_K06 

K_K09 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 
efektów 

kształcenia 

określonego dla 
modułu  w 

zakresie wiedzy 

Student uzyskuje 
poniżej 50% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 50 do 59% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 60 do 69% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 70 do 79% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 80 do 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
powyżej 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

                                                      
5
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego                     

i praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  



umiejętności i 
kompetencji 

 

Warunki zaliczenia  

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   


