SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

Nazwa przedmiotu Rynek walutowy

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.KZ.2442

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BRAK;

dr hab. Iwona Sobol
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

8

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS1,

10

Semestr:

3,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

123

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

133

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Finanse

Wymagania wstepne

Znajomość podstawowych problemów z zakresu rynków finansowych
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
egzamin pisemny w formie testu.
Ocena zostanie ustalona na podstawie skali:
ndst; (50-60%>: dst; (60-70%> dst+; (70-80%>: db; (80-90%>: db+;: bdb
Na teście obowiązuje wiedza oraz umiejętności nabyte na wykładach, a także wynikające ze studiów
literatury wskazanej przez wykładowcę.
Cele przedmiotu

Zaznajomienie studentów z wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku walutowego oraz podstawowymi transakcjami walutowymi.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W02

Student ma uporzadkowaną, podstawową wiedzę w obszarze rynku walutowego. Student
zna prawidłowości, zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku walutowego. Student zna
sposoby zawierania transakcji na rynku walutowym.

E1_W07

Student zna prawidłowości, zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku walutowego.

E1_W05

Student wie jakie powinni posiadać predyspozycje aby profesjonalnie inwestować na
rynku walutowym
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W02

X

E1_W07

X

E1_W05

X

Umiejętności

E1_U01

Student potrafi zindentyfikować ryzyko kursowe. Student potrafi scharakteryzować rynek
walutowy w róznych przekrojach i wskazać występujące na nim zjawiska.

E1_U05

Student sprawnie posługuje się regułami i standardami dotyczącymi zawierania transakcji
walutowych, w celu rozwiązania problemów (głównie ograniczania ryzyka walutowego),
wynikających ze współpracy międzynarodowej.
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E1_U06

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą zawierania transakcji
walutowych w praktyce. Student sprawnie posługuje się pojęciami dotyczącymi
zawierania transakcji walutowych.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

E1_U05

X

E1_U06

X

Kompetencje

E1_K01

Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zawierania
transakcji walutowych.

E1_K06

Student zdaje sobie sprawę ze zmieniającego się otoczenia, dlatego też rozumie potrzebę
uczenia sie przez całe życie, pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

E1_K04

Student rozpoznaje najważniejsze dylematy związane z występowaniem w roli inwestora.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

E1_K04

X

E1_K06

X
Treści programowe

Podstawy z zakresu rynku walutowego: pojęcie rynku walutowego i jego funkcje, pojęcia- bid, ask/offer, spread, waluta bazowa
i kwotowana
Charakterystyka rynku walutowego: struktura transakcji, struktura uczestników, zjawisko internacjonalizacji, rynek walutowy w
Polsce na tle światowego rynku walutowego, czynniki wpływające na kurs walutowy
Pojęcie i rodzaje ryzyka walutowego
Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym (transakcje terminowe forward, fx swap i opcje)

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa
Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008.
Sobol I., Forwards and Options on Polish Foreign Exchange Market, Transcom 2009, University of Zilina, Zilina 2009.
Sobol I., Nierzeczywiste transakcje terminowe na światowym i polskim rynku walutowym, Zeszyty Naukowe nr 125,
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań 2009.
Sobol I., Szmelter M., Retail investors in the foreign exchange market, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, 2020, vol. 64, nr 6.
Szmelter M., Internacjonalizacja światowego rynku walutowego, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i
Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 28, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
Szmelter M., Uczestnicy światowego i polskiego rynku walutowego w: Problemy współczesnej gospodarki światowe,Prace i
Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 29, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011
Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, K. E. Liber, Warszawa 2005.
Kontakt

iwona.sobol@ug.edu.pl,
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