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Nazwa przedmiotu Akademia LSEG

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.KZ.3489

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BRAK;

dr Urszula Mrzygłód, dr hab. Iwona Sobol, dr Łukasz Dopierała, dr Tomasz Michałowski, dr
Joanna Adamska-Mieruszewska, dr Olga Dębicka, dr Monika Szmelter, dr Adriana Zabłocka-Abi
Yaghi
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

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

15

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

60

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
sala 402
Metody dydaktyczne

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Praca w laboratorium komputerowym,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Finanse

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z zakresu rynków finansowych. Podstawowa znajomość obsługi komputera z
systemem Windows oraz podstawowa umiejętność obsługi programu Excel.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Na zaliczenie przedmiotu składa się wynik z certyfikatu on-line. Student, który uzyska certyfikat
uzyskuje ocenę bardzo dobrą z przedmiotu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Cele przedmiotu

Przedmiot Akademia LSEG ma dwa najważniejsze cele. Pierwszym jest zapoznanie studentów z nowoczesnym
oprogramowaniem wykorzystywanym w profesjonalnym biznesie oraz przygotowanie studentów do certyfikatu ze znajomości
produktu Eikon. Ponadto drugim celem jest zapoznanie studentów, w jaki sposób mogą wykorzystywać Eikon do poszukiwania
danych i rozwiązywania problemów dotyczących rynków finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki globalnej.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W08 Student zna możliwości pakietu informacyjnego Eikon. Student rozpoznaje zasady
korzystania z bazy danych oraz jej zakres dziedzinowy. Student nazywa instruumenty
finansowe i dane ekonomiczne oraz aplikacje za pomocą fachowego słownictwa.
MSG1_W10 Student ma podstawową wiedzę o gospodarce światowej.
MSG1_W16 Student zna zasady działania rynków finansowych, określa trendy oraz je charakteryzuje
za pomocą produktu Eikon.
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W08

X

MSG1_W10

X

MSG1_W16
Umiejętności

X
MSG1_U01

Student obserwuje sytuację na rynkach finansowych.

MSG1_U03

Student potrafi wyciągać proste wnioski na temat problemów współczesnej gospodarki
światowej.
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MSG1_U04

Student analizuje sytuację na rynkach finansowych również międzynarodowych oraz
wyciąga proste wnioski na podstawie dostępnych aplikacji, danych statystycznych i
finansowych dostępnych w produkcie Eikon.

MSG1_U08

Student samodzielnie korzysta z dostępnych w bazie aplikacji, danych oraz decyduje o
sposobie wyszukania danych.

MSG1_U09

Student prawidłowo posługuje się terminologią środowiska produktu Eikon

MSG1_U10

Student wykorzystuje produkt Eikon do pozyskiwania i analizy danych niezbędnych w
pracy zawodowej.

MSG1_U16

Student posługuje się specjalistyczną terminologią, również w jęz. angielskim dotyczącą
rynków finansowych, gospodarki światowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U01

X

MSG1_U03

X

MSG1_U04

X

MSG1_U08

X

X

MSG1_U09

X

X

MSG1_U10

X

MSG1_U16

X

Kompetencje

MSG1_K01

Student rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy zdobytej na zajęciach
poprzez korzystanie z dodatkowych aplikacji dostępnych w Internecie.

MSG1_K04

Student wykazuje odpowiedzialność i ostrożność za powierzony mu dostęp do serwisu
oraz danych. Student rozumie i akceptuje zasady bezpieczeństwa i zasady korzystania z
programu Eikon.

MSG1_K06

Student angażuje się w wykonywanie powierzonych zadań, wykazuje gotowość do
samodzielnego działania w trakcie powierzonych zadań wyszukania
informacji/zinterpretowania sytuacji.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01

X

MSG1_K04

X

MSG1_K06

X
Treści programowe

1. Informacja o zakresie współpracy z LSEG i charakterze przedmiotu. Informacje o certyfikacie, klauzuli poufności,
konsultacjach otwartych. Zasady obsługi programu Eikon i poruszania się w produkcie. Zakres pomocy otrzymywanej w
programie Eikon. Zakres danych i charakterystyka podstawowych funkcjonalności w obiekcie Eikon. Zarządzanie ekranem,
wiązanie obiektów ze sobą (linkowanie).
2. Aplikacje: Quote, Monitor (Quote List), Economic Monitor. Przeszukiwanie dostępnych aplikacji: App Library.
3. Wyszukiwanie danych fundamentalnych i wiadomości dla spółek giełdowych m.in.: podstawowa charakterystyka działalności,
notowane instrumenty, sprawozdania finansowe, obiekty graficzne, corporate governance i zarząd, wydarzenia w spółce,
struktura własności, zadłużenie, dostęp do oryginalnych dokumentów.
4. Wyszukiwanie danych i wiadomości za pomocą różnych narzędzi i metod. Zachowywanie, zapisywanie i wywoływanie
otrzymanych wyników. Funkcjonalność gotowych podpowiedzi w programie Eikon (Eikon Autosuggest, Eikon Answers, Eikon
Search Tools). Funkcjonalności aplikacji: News Monitor, Reuters Top News.
5. Analiza danych w obiektach graficznych dostępnych w Eikon. Obiekty graficzne przeznaczone do notowań instrumentów

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Urszula Mrzygłód

2/3

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
finansowych: tworzenie wykresu, dodawanie wskaźników, trendu, dostosowanie obiektu graficznego. Analiza danych w
obiektach graficznych dla danych fundamentalnych spółek oraz danych makroekonomicznych. Kopiowanie i zapisywanie
danych oraz wykresów. Aplikacje: Chart, Economic Indicator Chart, inne wybrane aplikacje graficzne.
6. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w środowisku Eikon. Transfer danych w czasie rzeczywistym do arkusza
kalkulacyjnego. Wyszukiwanie i zapisywanie danych fundamentalnych oraz notowań historycznych w arkuszu kalkulacyjnym.
7. Wybrane pozostałe funkcje i aplikacje w programie Eikon: Google Chrome Extension, Interactive Map, Company Chart View,
Social Media Monitor, US Opinion Polls. Przykłady aplikacji i zadania dla różnych rynków finansowych i surowcowych.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Przedmiot jest prowadzony w oparciu o materiały oferowane i udostępniane studentom przez firmę LSEG.
Kontakt

urszula.mrzyglod@ug.edu.pl, iwona.sobol@ug.edu.pl, lukasz.dopierala@ug.edu.pl,
tomasz.michalowski@ug.edu.pl, joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl,
olga.debicka@ug.edu.pl, monika.szmelter@ug.edu.pl,
adriana.zablocka-abi-yaghi@ug.edu.pl,
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