
Wiedza Student po zaliczeniu zajęć powinien wiedzieć czym jest rynek kapitałowy i jakie jest jego 
znaczenie w gospodarce.
Student ma wiedzę o relacjach i więziach występujących na międzynarodowych rynkach 
finansowych.
Student zna wybrane metody i narzędzia opisu rynku kapitałowego.

Umiejętności Student po zaliczeniu zajęć powinien potrafić z należytym znawstwem analizować sytuację 
kształtującą się na rynku kapitałowym.
Student posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu z zakresu rynku kapitałowego.
Student posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych na 
temat rynku kapitałowego.

Kompetencje 
społeczne Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty

rozwiązań związane z wykonywaniem zawodów maklera i doradcy inwestycyjnego.
Student cechuje się wartościami osobistymi związanymi z kierowaniem się w życiu
zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, w zakresie rynku
kapitałowego.

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Informator 2018/2019

Tytuł oferty Rynek kapitałowy
Sygnatura 121500 - 1888 3 pkt. ECTS

Prowadzący dr Sylwia  Frydrych

A. Cel przedmiotu

Celem wykładu jest wyjaśnienie mechnizmów funkcjonowania rynku kapitałowego i prezentacja jego roli jako kluczowego 
elementu systemu finansowego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienie organizacji i mechanizmów emisji i 
obrotu papierami wartościowymi.

B. Program przedmiotu

Tematem wykładu są główne segmenty rynku finansowego kapitałów długoterminowych w tym rynki obligacji, akcji i 
instrumentów pochodnych. Wykład obejmuje charakterystykę instrumentów finansowych rynku kapitałowego. Tematem 
wykładu będzie również charakterystyka rynku kapitałowego jako źródła kapitałów długoterminowych w gospodarce. 
Wykład zawiera  charakterystykę polskiego rynku kapitałowego oraz głównych globalnych centrów rynku kapitałowego.



E.Ostrowska, Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007. 
F. Literatura uzupełniająca

1. W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 2. K.Jajuga, T.Jajuga, 
Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Rynek  kapitałowy - struktura i rola we współczesnej gospodarce

2 Instytucje rynku kapitałowego - instytucje nadzoru i regulacji rynku

3 Instytucje rynku kapitałowego - pośrednicy finansowi

4 Instrumenty rynku kapitałowego - dłużne papiery wartościowe

5 Instrumenty rynku kapitałowego - akcje zwykłe i uprzywilejowane

6 Pozyskiwanie funduszy na rynku kapitałowym - prospekty emisyjne i memoranda informacyjne

7 Pozyskiwanie funduszy na rynku kapitałowym - przebieg oferty rynku pierwotnego 

8 Wtórny rynek kapitałowy - giełda papierów wartościowych

9 Wtórny rynek kapitałowy - alternatywne systemy obrotu

10 Wtórny rynek kapitałowy - wtórny rynek obligacji 

11 Międzynarodowe rynki kapitałowe

12 Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym

13 Rynek inwestycji alternatywnych 

14 Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym 

15 Aktualne tendencje na światowym rynku kapitałowym 

D. Semestralny plan zajęć

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Praca doktorska pt.: Rozwój międzynarodowego rynku obligacji i jego znaczenie dla Polski Polskie obligacje skarbowe na 
międzynarodowym rynku finansowym Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa EMIR 
- potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje dla obrotu na rynku OTC Studia i Prace Kolegium Zarządzania i 
Finansów / Szkoła Główna Handlowa 

I. Wymiar i forma zajęć
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 100%

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 30 21 30

Wykład 30 14 30

Praca samodzielna pod kontrolą 
wykładowcy
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M. Metody prowadzenia zajęć
Wykład
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy
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