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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: FINANCIAL INNOVATIONS & ALTERNATIVE INVESTMENTS - TEAM
PROJECT

Wersja: 1

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2015/2016

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: Z Język wykładowy: polski

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i Rachunkowość (EBF) Wydział: Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
dr JOANNA BŁACH

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:
dr JOANNA BŁACH

Katedra prowadzącego przedmiot: Katedra Finansów

Kurator kierunku / dyscypliny: prof. UE dr hab. Krystian Pera, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład 15 -
ćwiczenia - -
laboratoria - -
lektoraty - -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 15 0
egzamin (godz.) - -

Czas trwania w semestrach: 1 Min. semestr rozpoczęcia: Maks. semestr rozpoczęcia:

Status przedmiotu: Przedmiot do wyboru

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: BANKING AND FINANCE wykład: ćwiczenia:
Zalecane: CORPORATE FINANCE

FINANCIAL INSTITUTIONS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z różnymi rodzajami innowacji finansowych i formami inwestycji alternatywnych.
Rozwijanie umiejętności z zakresu podejmowania decyzji finansowych i analizy ich konsekwencji dla podmiotu
wykorzystującego innowacje finansowe i inwestycje alternatywne.
Kształcenie kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie oraz podejmowaniem decyzji finansowych
związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań finansowych.
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Metody nauczania i studiowania:

W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp. Metody nauczania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Opracowanie projektów gromadzenie i selekcja danych, opracowanie

wyników badań i przygotowanie prezentacji
7 0

2 Prezentacja publiczna, ustna, prezentacja zespołowa
wyników badań, omówienie wyników różnych
projektów, dyskusja

4 0

3 Wykład aktywny z wykorzystaniem
technik multimedialnych

prezentacja problematyki projektów oraz
zasad realizacji i przygotowania projektów

4 0

Razem AS: 15 AN: 0

W ramach samodzielnej pracy studenta / doktoranta:

Lp. Metody studiowania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Przygotowanie projektu Opracowanie wyników badań i przygotowanie

prezentacji
20 0

2 Rozwiązywanie studiów przypadku Analiza uwarunkowań i konsekwencji decyzji
finansowych wybranego podmiotu

20 0

3 Studiowanie przyczynowo-skutkowe z
wykorzystaniem literatury

Poszukiwanie informacji - założeń
teoretycznych i danych empirycznych -
niezbędnych do przygotowania projektu

20 0

Razem BS: 60 BN: 0

Razem AS+BS = 75 Razem AN+BN = 0
Egzamin (E) = 0 Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E = 75 Łącznie AN+BN+E = 0

Słowa klucze: decyzja inwestycyjna, decyzje finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie finansami

Treść przedmiotu:
1. Wybór tematu projektu realizowanego w grupie studentów: studenci mają możliwość wyboru najbardziej interesującego
(według ich opinii) obszaru związanego z zastosowaniem innowacji finansowych/ inwestycji alternatywnych. Następnie analizują
różne aspekty teoretyczne wybranego problemu odnosząc je do sytuacji konkretnego podmiotu (analiza studium przypadku).
Pisemne projekty studentów przygotowane w grupie powinny zawierać opis teoretycznych aspektów analizowanych problemów
oraz wyniki badań przeprowadzonych dla wybranego przykładu. 2. Krótkie wprowadzenie teoretyczne do problemów
związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań finansowych w decyzjach finansowych i inwestycyjnych podmiotów. 3.
Omówienie zasad organizacji pracy oraz warunków zaliczenie projektów (wymagania dotyczące zawartości projektów
pisemnych oraz prezentacji multimedialnych). 4. Praca w zespołach związana z rozwiązywaniem studium przypadku i
przygotowywaniem wersji pisemnej projektu oraz prezentacji wyników badań.5. Prezentacja projektów przez poszczególne
zespoły studentów.6. Dyskusja oceniająca wyniki badań poszczególnych zespołów i ocena końcowa projektów.

Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza

Wygenerował: Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Zmodyfikowano: 2015-10-22 Strona 2 z 5



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ID: 15747 Karta opisu dla przedmiotu FINANCIAL INNOVATIONS & ALTERNATIVE INVESTMENTS - TEAM PROJECT, S2st, 3.0

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

FiR2_W03 Student zna złożone zależności i relacje
zachodzące między podmiotami
gospodarczymi a ich otoczeniem makro- i
mikroekonomicznym w kontekście tworzenia i
stosowania nowoczesnych instrumentów
finansowych

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_W06 Student zna metody i narzędzia zarządzania
finansami wykorzystujące nowoczesne
instrumenty finansowe

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Umiejętności
FiR2_U06 Student potrafi wskazać zastosowanie

praktyczne nowych instrumentów
finansowych

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U09
FiR2_U10

Potrafi przygotować wystąpienia publiczne
oraz opracowania pisemne w języku
angielskim na wybrany temat z zakresu
zastosowania nowoczesnych instrumentów
finansowych

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_U11 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w
mowie i piśmie w różnych sytuacjach
zawodowych zgodnie z wymogami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Kompetencje społeczne
FiR2_K03 Student potrafi pracować w zespole

rozwiązując wybrany problem z zakresu
zastosowania nowoczesnych instrumentów
finansowych w decyzjach finansowych i
inwestycyjnych

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

FiR2_K05 Student potrafi samodzielnie podejmować i
realizować zadania

przygotowanie projektu
pisemnego i prezentacji
ustnej

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji 2) Projekty
pisemne studentów 3)
Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej
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Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

FiR2_K06 Potrafi samodzielnie doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności językowe, ma świadomość
znaczenia aktywnego doskonalenia
kompetencji i umiejętności językowych w
sytuacjach zawodowych

Udział studentów w
przygotowywaniu projektów
pisemnych i prezentacji

1) Formularz oceny
projektów pisemnych i
prezentacji
2) Projekty pisemne
studentów
3) Prezentacje w formie
elektronicznej i/lub
papierowej

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Prezentacja Ocena jakości informacji i formy publicznej
prezentacji ustnej, zespołowej

40,00%

2 Projekt Ocena zawartości przygotowywanego w
zespole projektu pisemnego pod względem
formalnym i merytorycznym

40,00%

3 Praca grupowa Ocena systematyczności postępów w
przygotowania projektu z uwzględnieniem
terminów realizacji poszczególnych etapów
projektu

20,00%

Literatura obowiązkowa:

1. Wieczorek-Kosmala M. (red.): Advanced Issues in Corporate Finance. Wyd. University of Economics in Katowice,
Katowice, 2013.

2. Damodaran A.: Corporate Finance. Theory and Practice. Wyd. Wiley, New York, 2001.
3. Błach Joanna: Fundamentals of Finance. Wyd. Publishing House of the University of Economics in Katowice,

Katowice, 2014.

Literatura zalecana:

1. Anderloni L., Llewellyn D., Schmidt H.R. (ed.): Financial Innovation in Retail and Corporate Banking. Wyd. Edward
Elgar, Cheltenham , 2009.

2. Anson M.J.P.: Handbook of alternative assets. Wyd. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA , 2002.
3. Fabozzi F.J.: Handbook of Alternative Investments. Wyd. Wiley, Hoboken, 2006.
4. Molyneux P., Shamroukh N.: Financial Innovation. Wyd. Wiley, Chichester, 1999.

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:
wykładowej: ćwiczeń:

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:
dr JOANNA BŁACH: -

Uwagi prowadzących ćwiczenia:

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:
dr JOANNA BŁACH: -
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Inne zalecenia: -
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