
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Międzynarodowe stosunki finansowe i rynek 
ubezpieczeń 

7. Kod zajęć KW 13 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć Fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr V 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr inż. Janusz Hamryszczak 
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w planie studiów 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

- 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych i rynków 
ubezpieczeniowych oraz sposoby  jej praktycznego zastosowania; 
C 2 - student potrafi opisać i wyjaśnić główne zjawiska i procesy występujące w obszarze 
finansów międzynarodowych i rynku ubezpieczeń, umie odnieść je do praktyki gospodarczej, 
umie i zna zasady praktycznego wykorzystania tych instrumentów w pracy zawodowej; 
C 3 - student zdobywa umiejętności formułowania i analizowania zjawisk i procesów 
występujących w finansach międzynarodowych i na rynkach ubezpieczeniowych, umie 
pozyskać, opracować i zaprezentować podstawowe wskaźniki finansowe dotyczące tego 
obszaru finansów. 



4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze oraz Statystyka. Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.  
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 

Definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu  finansów i 
ubezpieczeń międzynarodowych.  Dostrzega i wyjaśnia powiązania 
między  międzynarodowym systemem finansowym a pozostałymi 
systemami gospodarczymi. Potrafi odnieść posiadaną wiedzę do 
praktyki gospodarczej. 

K_W03 

W_02 

Określa istotę, cel i znaczenie międzynarodowych rynków 
finansowych oraz rynku ubezpieczeniowego w gospodarce 
rynkowej. Charakteryzuje podstawowe procesy zachodzące 
zarówno wewnątrz tych rynków, jak i ich relacje z makro 
otoczeniem. Opisuje  strukturę i uwarunkowania prawne dotyczące 
funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Potrafi 
wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej. 

K_W17 
K_W11 

U_01 

Umie wymienić i wyjaśnić na praktycznych przykładach istotę, 
rodzaje oraz wzajemne relacje pomiędzy międzynarodowymi 
instytucjami i rynkami finansowymi. Zna i potrafi scharakteryzować 
instrumenty finansowe występujące na rynkach międzynarodowych. 
Dostrzega i opisuje podstawowe zależności przyczynowo-skutkowe 
współczesnych systemów finansowych w ujęciu globalnym. 

K_U03 

U_02 

Student posiada umiejętność pozyskania i interpretacji 
podstawowych wskaźników charakteryzujących system finansów 
międzynarodowych. Potrafi analizować ich zmiany i interpretować 
wyniki tych analiz. Rozumie i umie zastosować analizy finansowe 
w pracy zawodowej. 

K_U09 
K_U17 

K_01 

Poszerza i uzupełnia swoją wiedzę oraz akceptuje różne 
perspektywy poznawcze międzynarodowych zjawisk i procesów 
finansowych. Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz 
sprawność komunikowania. Jest otwarty na myślenie i postawy 
przedsiębiorcze. 

K_K01 
K_K04 
K_K05 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Ćwiczenia 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 

Wprowadzenie do przedmiotu międzynarodowych stosunków finansowych i 
rynku ubezpieczeń. Miejsce przedmiotu w naukach ekonomicznych. Finanse i 
ubezpieczenia w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Podstawowe pojęcia i 
zjawiska finansowe. Praktyczne prezentacja przykładów.  

 
2 



C2 Pieniądz międzynarodowy. Międzynarodowy system walutowy – przegląd 
historyczny systemów i prezentacja stanu obecnego.  

2 

C3 
Kursy walut. Teorie kształtowania się kursów walutowych. Wymienialność 
walut. Prezentacja przez studentów historii, aktualnych warunków 
wymienialności, nominałów i siły nabywczej głównych walut światowych.  

4 

C4 
Kwotowania i kursy walut w praktyce – ćwiczenia w obliczaniu przeliczników 
walutowych, spreadów, prezentacja internetowych platform wymiany walut, 
serwisów walutowych, wskaźników rynku walutowego, rynku FOREX  

4 

C5 

Międzynarodowy rynek kapitałowy i ubezpieczeniowy. Prezentacja przez 
studentów największych centrów finansowych i ubezpieczeniowych 
współczesnego świata. Dyskusja, opis indeksów i wskaźników 
międzynarodowych rynków kapitałowych i ubezpieczeniowych. Praktyczne 
platformy internetowe do zawierania transakcji na międzynarodowych rynkach 
kapitałowych.  

4 

C6 

Bankowość międzynarodowa. Przegląd współczesnych modeli bankowości 
centralnej i komercyjnej. Operacje bankowe w obszarze krajowym i 
międzynarodowym. Międzynarodowy system gwarancji bezpieczeństwa 
operacji i depozytów bankowych.   

2 

C7 

Międzynarodowe rozliczenia finansowe – praktyczna prezentacja bankowych i 
ubezpieczeniowych dokumentów, poleceń wypłaty, akredytywy, polis 
ubezpieczeniowych itp. występujących  w międzynarodowym obrocie 
finansowym – ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów, objaśnianie ich treści i 
praktycznego zastosowania. 

4 

C8 
Międzynarodowe instytucje finansowe min. Fundusz Walutowy, Bank 
Światowy – omówienie historii i stanu obecnego, instrumentów i funkcji, 
dyskusja na podstawie prezentacji studentów 

2 

C9 Międzynarodowy rynek pożyczek, kredytów i poręczeń. Funkcje i instrumenty. 
Zasady działania i zawierania transakcji. 

2 

C10 
Problematyka zadłużenia międzynarodowego : prezentacja największych 
kryzysów zadłużeniowych / kryzysów walutowych XX i XXI w. – prezentacje 
studentów, omówienia, dyskusja, wnioski i prognozy na przyszłość. 

2 

C11 
Unifikacja na międzynarodowych rynkach finansowych. Przyszłość walut 
krajowych. Schyłek klasycznego pieniądza. Kryptowaluty i „informatyzacja” 
finansów globalnych – szansa czy zagrożenie – panel dyskusyjny.  

2 

 Razem  30 
 

 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie 
Inne 

(ocena 
aktywnoś

ci) 
W_01   X     

W_02   X     

U_01    X    

U_02    X    

K_01       X  



 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć 
N1-Metody praktyczne - pokaz z instruktażem-
praktyczne ćwiczenia projektowe  

C1-C10 

N2-Metody praktyczne – metoda projektów C1-C10 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
 

F1 Pozytywna ocena z kolokwium 
F2 Przygotowanie projektu / prezentacji 
F3 Ocena aktywności 

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej 
(0,50*F1+0,30*F2+0,2*F3) 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczenia 
się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeń, 
dostrzega i 
wyjaśnia 
powiązania między  
międzynarodowym 
systemem 
finansowym a 
pozostałymi 
systemami 
gospodarczymi 
w stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeń, 
dostrzega i 
wyjaśnia 
powiązania między  
międzynarodowym 
systemem 
finansowym a 
pozostałymi 
systemami 
gospodarczymi 
w podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna terminologię z 
zakresu 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeń, 
dostrzega i 
wyjaśnia 
powiązania między  
międzynarodowym 
systemem 
finansowym a 
pozostałymi 
systemami 
gospodarczymi 
w stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna w 
zaawansowanym 
stopniu 
terminologię z 
zakresu 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeń, 
dostrzega i 
wyjaśnia 
powiązania między  
międzynarodowym 
systemem 
finansowym a 
pozostałymi 
systemami 
gospodarczymi 
w stopniu dobrym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna w 
pogłębionym 
stopniu 
terminologię z 
zakresu 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeń 
,dostrzega i 
wyjaśnia 
powiązania między  
międzynarodowym 
systemem 
finansowym a 
pozostałymi 
systemami 
gospodarczymi 
w stopniu bardzo 
dobrym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 



W_02 

Zna w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
procesy 
zachodzące 
zarówno wewnątrz 
rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, jak i ich relacje z 
makro otoczeniem, 
opisuje  strukturę i 
uwarunkowania 
prawne dotyczące 
funkcjonowania 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych w 
stopniu bardzo 
podstawowym  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna w stopniu 
podstawowym 
procesy 
zachodzące 
zarówno wewnątrz 
rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, jak i ich relacje z 
makro otoczeniem, 
opisuje  strukturę i 
uwarunkowania 
prawne dotyczące 
funkcjonowania 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych w 
stopniu 
podstawowym  
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna w stopniu 
średnim procesy 
zachodzące 
zarówno wewnątrz 
rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, jak i ich relacje z 
makro otoczeniem, 
opisuje  strukturę i 
uwarunkowania 
prawne dotyczące 
funkcjonowania 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych w 
stopniu średnim  
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna w stopniu 
dobrym procesy 
zachodzące 
zarówno wewnątrz 
rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, jak i ich relacje z 
makro otoczeniem, 
opisuje  strukturę i 
uwarunkowania 
prawne dotyczące 
funkcjonowania 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna w stopniu 
bardzo dobrym 
procesy 
zachodzące 
zarówno wewnątrz 
rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, jak i ich relacje z 
makro otoczeniem, 
opisuje  strukturę i 
uwarunkowania 
prawne dotyczące 
funkcjonowania 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym  
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zasadami 
funkcjonowania i 
instrumentami 
wykorzystywanym
i na 
międzynarodowyc
h rynkach 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zasadami 
funkcjonowania i 
instrumentami 
wykorzystywanym
i na 
międzynarodowyc
h rynkach 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zasadami 
funkcjonowania i 
instrumentami 
wykorzystywanym
i na 
międzynarodowyc
h rynkach 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zasadami 
funkcjonowania i 
instrumentami 
wykorzystywanym
i na 
międzynarodowyc
h rynkach 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h w stopniu 
zaawansowanym  
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
zasadami 
funkcjonowania i 
instrumentami 
wykorzystywanym
i na 
międzynarodowyc
h rynkach 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi w bardzo 
podstawowym 
zakresie pozyskać i 
interpretować  
wskaźniki 
charakteryzujące  
system finansów 
międzynarodowyc
h oraz analizować 
ich zmiany i 
interpretować 
wyniki tych analiz.  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie pozyskać i 
interpretować  
wskaźniki 
charakteryzujące  
system finansów 
międzynarodowyc
h oraz analizować 
ich zmiany i 
interpretować 
wyniki tych analiz.  
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi w średnim 
zakresie pozyskać i 
interpretować  
wskaźniki 
charakteryzujące  
system finansów 
międzynarodowyc
h oraz analizować 
ich zmiany i 
interpretować 
wyniki tych analiz.  
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
zakresie pozyskać i 
interpretować  
wskaźniki 
charakteryzujące  
system finansów 
międzynarodowyc
h oraz analizować 
ich zmiany i 
interpretować 
wyniki tych analiz.  
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 
 

Potrafi w bardzo 
dużym zakresie 
pozyskać i 
interpretować  
wskaźniki 
charakteryzujące  
system finansów 
międzynarodowyc
h oraz analizować 
ich zmiany i 
interpretować 
wyniki tych analiz.  
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
 



K_01 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań 

Jest świadomy 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
międzynarodowyc
h rynków 
finansowych i 
ubezpieczeniowyc
h, oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  

1. Olesiuk A., Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, DIFIN, 
Warszawa 2017. 
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3. Zawadzka Z. (red.), Bankowość – instytucje, operacje, zarządzanie, POLTEXT, Warszawa 
2017. 
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1. Beranaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN Warszawa 2006r. 
2. Kosztowniak A., Misztal P., Pszczółka I., Szelągowska A., Finanse i rozliczenia 

międzynarodowe, C.H.Beck, 2009. 
3. Płókarz R., Globalne rynki finansowe, praktyka funkcjonowania, PWN, Warszawa 

2013. 
4. Sobański K., Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2018. 

 
11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W03 
 

C1 C1 – C11 N1 F1 

W_02 K_W11 
K_W17 

C1 C1 – C11 N1 F1 

U_01 K_U02 C2 C1 – C11 N1,N2 F1,F2 
U_02 K_U02 

K_U05 
K_U09 

C2 C1 – C11 N1,N2 F1,F2 

K_01 K_K01 
K_K05 

C3 C1 – C11 N1,N2 F3 

 
 



12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 32 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 15 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 15 

Wykonanie projektu 12 

Suma godzin pracy własnej studenta 42 

Sumaryczne obciążenie studenta 74 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 57 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2,5 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


