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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Kryzysy finansowe

Kod ECTS

10.9.1012
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Faculty of Management
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Dorota Kowalczyk
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny

Przygotowanie pracy zaliczeniowej przez studenta.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształecenia są weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istota i przyczynami występowania kryzysów finansowych.
Treści programowe

Pojęcie kryzysu finansowego1.
Przyczyny i geneza kryzysów finansowych2.
Rodzaje kryzysów finansowych3.
Charakterystyka wybranych kryzysów finansowych4.
Przyczyny i przebieg kryzysu finansowego z 2008 r.5.
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Skutki kryzysu finansowego z 2008 r. dla gospodarski światowej6.
Wpływ kryzysu finansowego z 2008 r. na polski sektor finansowy7.

Wykaz literatury

Literarura obowiązkowa:
W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, W-wa 20091.
A. Ostalecka, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania. DIFIN W-Wa  20102.

Literatura uzupełniająca:
J. B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy,  PWN, W-wa 20101.
G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, POLTEXT W-wa 2010.2.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
K_W05 ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi
społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami
K_W10 ma wiedzę o historycznej ewolucji struktur oraz
instytucji związanych z prawem podatkowym
Umiejętności
K_U08  posiada rozwinięte umiejętność rozumienia i
analizowania zjawisk społecznych oraz wykorzystywanie tej
analizy w pracy zawodowej
Kompetencje społeczne
K_K01   ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie
K_K02   jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach realizujących profesjonalne
działania związane z prawem podatkowym i podatkami,
jednocześnie jest zdolny do porozumiewania się z osobami
będącymi i nie będącymi specjalistami w administracji
K_K03   odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
potrafi określić priorytety w pracy oraz odpowiednio
rozplanować pracę
K_K04   ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
etyczny i profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Wiedza

Student powinien znać:
rodzaje kryzysów finansowych•

przyczyny, przebieg i skutki ostatniego kryzysu finansowego•
powinien umieć scharakteryzować kryzysy finansowe.•

Umiejętności

Student powienien:
rozróżniać pojęcie kryzysu bankowego, finansowego, walutowego i
gospodarczego

•

 umieć określić jaki wpływ miał ostatni kryzys finansowy na polski sektor
finansowy

•

 
Kompetencje społeczne (postawy)

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy
Potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia
Reaguje na próby manipulowania danymi ekonomicznymi

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/1505/dorota_kowalczyk
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