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wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
Przygotowanie pracy zaliczeniowej przez studenta.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
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Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem stabilności systemu finansowego. Studenci powinni zapoznać się ze zmianami w
europejskim i polskim nadzorze finansowym po kryzysie finansowym.

Treści programowe
1. System finansowy i znaczenie stabilności jego funkcjonowania.
2. Determinanty bezpieczeństwa finansowego.
3. Pojęcie i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego.
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4. Zmiany w nadzorze finansowym UE po kryzysie finansowym
5. Zmiany w sieci bezpieczeństwa finansowego Polski.

Wykaz literatury
Literatura obowiązkowa:
1. M. Capiga i inni, Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010
2. J. Kolaśnik, Bezpieczeństwi systemu bankowego. Teoria i praktyka, DIFIN, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca
1. M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, perspektywa UE, SGH, Warszawa 2008
2. J. Osiński (red.), Zrozumieć kryzys, SGH, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Studen powinien znać pojęcie i strukturę sieci bezpieczeństwa finansowego.
Wiedza
Powinien umieć określić determinanty bezpieczeństwa finansowego oraz określić
K_W05 ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi
zmiany jakie zaszły w sieci bezpieczeństwa finansowego Polski po kryzysie
społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami
finansowym.
K_W10 ma wiedzę o historycznej ewolucji struktur oraz
Umiejętności
instytucji związanych z prawem podatkowym
Student powinien umieć powiązać skutki kryzysu finansowego ze zmianami w
Umiejętności
polskich i europejskich rozwiązaniach nadzorczych. Umieć zindetyfikować na
K_U08 posiada rozwinięte umiejętność rozumienia i
podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej ryzyka w sytemie finansowym.
analizowania zjawisk społecznych oraz wykorzystywanie tej
Kompetencje społeczne (postawy)
analizy w pracy zawodowej
Kompetencje społeczne
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
Myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy
wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia się
Potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia
przez całe życie
Reaguje na próby manipulowania danymi ekonomicznymi
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

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