
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 

Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 
godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

3 5 2 Wykład 15 4 

Warsztat 15 6 

 

Cele kształcenia: 
Cel 1.   Nabycie wiedzy o istocie, strukturze i podstawach prawnych funkcjonowania rynków kapitałowych oraz 
wykorzystywanych na nich instrumentach finansowych. 

Cel 2.   Wiedza o metodach analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 
oraz  wykorzystania jej wyników w procesach decyzyjnych. 

Cel 3. Umiejętność  planowania wykorzystania  instrumentów rynku kapitałowego  dla potrzeb rozwoju 

przedsiębiorstwa. 
 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

 Zaliczone moduły: Nauka o przedsiębiorstwie, Finanse przedsiębiorstwa, Rynki finansowe. 
 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 

K1K_W03 

K1F_W04 

K1F_U06 

K1F_K04 

Student ma wiedzę o istocie, strukturze i podstawach prawnych funkcjonowania 
rynków kapitałowych oraz wykorzystywanych na nich instrumentach 
finansowych. 

EK2 

Student ma umiejętność analizy pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 
oraz planowania wykorzystania instrumentów tego rynku dla potrzeb rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

EK3 

Student ma kompetencje w zakresie rzeczowej argumentacji propozycji 

dotyczących wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego dla celów rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

W 1 Istota, struktura, instytucje i funkcje rynku kapitałowego. 
W 2 Podstawy prawne funkcjonowania rynku kapitałowego. 
W 3 Instrumenty rynku kapitałowego i zasady ich wykorzystania 

W 4 Rynek kapitałowy a strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

W 5 
Analiza fundamentalna dla potrzeb wykorzystania przez przedsiębiorstwo instrumentów rynku 
kapitałowego. 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

 Wt 1 Wykorzystanie akcji i obligacji w strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

 Wt 2 Systemy notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 Wt 3 Analiza fundamentalna oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. 

 Wt 4 
Projektowanie strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów rynku 
kapitałowego. 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1:  Wykład 

MK2:  Warsztaty 

MK3:  Studia literatury przedmiotów  

 

 

 



Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: zaliczenie wykładu na ocenę  
OP2: zaliczenie projektu  na ocenę 

 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  50 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 

 

 


