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Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora  
nr 7 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

PROGRAM 

NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 

„EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH” 

 

Studia trwają cztery lata (8 semestrów) i obejmują 244 godziny zajęć oraz 56 godzin 

praktyk i przedmiotów metodycznych (łącznie 44 punkty ECTS) w pięciu modułach, 

realizowanych podczas zjazdów weekendowych: 

1) moduł przedmiotów obowi ązkowych,  realizowany podczas pierwszych trzech 

semestrów studiów wspólnych, w ramach zajęć wspólnych dla całego rocznika. 

Moduł ten ma na celu zrealizowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy  

i kompetencji kandydata. 

2) moduł przedmiotów narz ędziowych i badawczych, realizowany w trakcie 

drugiego roku studiów. KaŜdy doktorant wybiera przynajmniej trzy przedmioty  

z zakresu metod i narzędzi prowadzenia badań naukowych (wybór spośród sześciu 

w ofercie) oraz dwa moduły badawcze. Celem zajęć jest pomoc doktorantom  

w doprecyzowaniu zakresu badań oraz doborze odpowiednich metod badawczych 

jak i przygotowaniu pierwszych publikacji, niezbędnych do otwarcia przewodu. 

Moduł ten ma przede wszystkim na celu realizację efektów kształcenia w zakresie 

umiejętności kandydata. 

3) moduł przedmiotów specjalizacyjnych,  realizowany od czwartego semestru 

studiów. Doktoranci wybierają osiem spośród kilkunastu oferowanych w ramach 

studium. Przedmioty te obejmują praktykę współczesnej ekonomii  

z uwzględnieniem specyfiki współczesnych rynków finansowych. Moduł jest 

nakierowany na pogłębienie efektów kształcenia realizowanych w module 

obowiązkowym i narzędziowo-badawczym. 

4) seminarium naukowe;  od czwartego semestru studiów doktoranci uczestniczą  

w seminarium naukowym. Początkowo ma ono charakter warsztatowy – sprzyjający 

współpracy pomiędzy doktorantami w zakresie prowadzenia badań i przygotowaniu 

dorobku publikacyjnego, a następnie w formie indywidualnych spotkań  

z promotorem, co zapewnia systematyczną opiekę nad prowadzonymi przez 

doktoranta badaniami i postęp prac nad rozprawą doktorską. 
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Modułowa organizacja studiów zapewnia moŜliwie najlepsze dostosowanie programu 

do indywidualnych potrzeb i zainteresowań badawczych doktoranta. Kolejność 

modułów została zaproponowana w taki sposób, aby ułatwić łączenie realizacji 

programu z obowiązkami zawodowymi. Program studiów wspomaga równieŜ 

zapewnienie postępu prac nad rozprawą doktorską. Przed końcem drugiego semestru 

doktoranci (z pomocą koordynatora studiów) dokonują wyboru opiekuna naukowego – 

promotora przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Pod jego kierunkiem i dzięki 

realizacji modułu narzędziowego i badawczego, doktoranci są w stanie w ciągu 

kolejnych dwu semestrów doprecyzować zakres oraz wybrać odpowiednie metody 

badawcze, natomiast najpóźniej do końca szóstego semestru przygotować materiał 

niezbędny do otwarcia przewodu. 

 

Szczegółowy program kształcenia: 

Przedmiot Liczba 
godzin  ECTS 

Moduł A (obowi ązkowy) – przedmioty podstawowe 

Makroekonomia 12 2 

Mikroekonomia 12 2 

System finansowy 12 2 

Ekonomia sektora publicznego 12 2 

Wstęp do ekonometrii I 12 2 

Wstęp do ekonometrii II 12 2 

Ekonomia finansowa 12 2 

Ogółem moduł obowi ązkowy 84 14 

z czego student realizuje min. 84 14 

Moduł B (fakultatywny) – narz ędzia badawcze (student wybiera 2) 

Ekonometria finansowa I 12 2 

Ekonometria finansowa II 12 2 

Modele ryzyka w finansach 12 2 

Ilościowa analiza rynków finansowych 12 2 

Ogółem moduł narz ędziowy 48 8 

z czego student realizuje min. 24 4 
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Moduł C (obowi ązkowy) – problemy badawcze 

Problemy badawcze w finansach 8 1 

Problemy badawcze w makroekonomii 8 1 

Ogółem moduł bada ń 16 2 

z czego student realizuje min. 16 2 

Moduł D (fakultatywny) – przedmioty specjalizacyjne  
 (student wybiera 7, w tym co najmniej 4 z 2 ECTS) 

Cykl koniunkturalny i polityka stabilizacyjna 12 2 

Analiza efektywności programów publicznych 12 2 

Modele równowagi ogólnej 12 2 

Ekonomia emerytalna 12 2 

Makroekonomia zaawansowana 12 2 

Aplikacje wspomagające przetwarzanie danych 8 1 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 12 2 

Finansowanie inwestycji 12 2 

Wycena aktywów i teoria portfela 12 2 

Analiza fundamentalna i techniczna 8 1 

Finanse behawioralne 8 1 

Warsztaty ze studium przypadku w finansach i ekonomii 12 2 

Ogółem moduł specjalizacyjny 132 21 

z czego student realizuje min. 72 11 

Moduł E (obowi ązkowy) – zaj ęcia seminaryjne i praktyki 

Współczesna gospodarka i system finansowy (wykłady 
promotorów) 24 4 

Seminarium indywidualne lub grupowe 24 4 

Praktyki dydaktyczne 40 4 

Metody i techniki nauczania 8 1 

Ochrona własności intelektualnej 8 0 

Ogółem moduł seminaryjny 104 13 

z czego student realizuje min. 104 13 

OGÓŁEM PROGRAM STUDIÓW (prowadzone) 384 58 

z czego kaŜdy student realizuje min. 300 44 

- w tym obowiązkowe 204 29 

- w tym fakultatywne 96 15 
 


