
 
 Zasady Kursu „GPW i rynek kapitałowy”  
 
I. Przepisy ogólne  

1. Regulamin określa zasady organizacji kursu pt. „Giełda Papierów Wartościowych 
i rynek kapitałowy” realizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz 
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.  

2. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego. 
3. Kurs realizowany jest pod patronatem i ze wsparciem organizacyjnym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych.  

 
II. Zakres merytoryczny i forma kursu  

1. Program kursu obejmuje 32 godziny lekcyjne.  
2. Na kurs składa się 10 modułów lekcyjnych:  

• Inwestowanie, oszczędzanie, spekulowanie  

• System i rynek finansowy  

• Rynek usług bankowych  

• Funkcjonowanie GPW  

• Rynek akcji  

• Rynek obligacji (długu)  

• Rynek instrumentów pochodnych  

• Zysk a ryzyko  

• Jak inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne  

• Przełożenie wiedzy na praktykę – codzienne i niecodzienne decyzje finansowe 
3. Moduły lekcyjne wzbogacone zostały o scenariusze zajęć, stanowiące przykład 

możliwości wykorzystania nabytej na Kursie wiedzy w czasie tradycyjnych zajęć 
szkolnych z uczniami.  

4. W ramach Kursu uczestnicy otrzymają również dostęp do 8 fakultatywnych 
mikromodułów, prezentujących przykłady wykorzystania zagadnień z zakresu rynku 
kapitałowego na zajęciach szkolnych z innych przedmiotów niż „Podstawy 
przedsiębiorczości”.  

5. Kurs realizowany jest w formie e-learningowej na platformie edukacyjnej dostępnej 
pod adresem www.kapital.edu.pl, na podstawie modułów lekcyjnych, przygotowanych 
według specjalnych standardów metodycznych dotyczących budowy materiałów e-
learningowych i prowadzenia zajęć online.  

6. W trakcie Kursu zostanie zorganizowany, w formie spotkania w Warszawie, Dzień 
Kursu, który odbędzie się 19 listopada 2012.  

7. Egzamin końcowy składa się z testu wiedzy online oraz oceny przedstawionego 
scenariusza zajęć lekcyjnych lub zajęć dodatkowych w zakresie objętym tematyką 
kursu.  

8. Test wiedzy online zostanie przeprowadzony w dniu 8 stycznia 2013 r.  
9. Warunkiem zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu jest przygotowanie przez 

uczestników pracy dyplomowej – tj. scenariusza zajęć lekcyjnych lub zajęć 
dodatkowych oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego. 

10. Uczestnicy kursu mogą ubiegać się także o tytuł „Lidera w zakresie edukacji rynku 

kapitałowego” – warunkiem uzyskania certyfikatu Lidera jest obrona pracy przed 

Komisją egzaminacyjną. Liderzy w zakresie edukacji rynku kapitałowego będą mieli 

możliwość przeprowadzenie zajęć pokazowych.  

 
 
 
 



III. Wirtualne zajęcia  
1. W ramach każdego z modułów lekcyjnych uczestnicy zobowiązani są do zapoznania 

się z treścią modułu, rozwiązania testów (służących samokontroli stopnia opanowania 
nabytej wiedzy) oraz do aktywnego udziału w zajęciach online.  

2. Podstawową formą zajęć online są dyskusje na forum na merytoryczne tematy 
zaprezentowane w treści modułów lekcyjnych oraz inne zadania ujęte w treści 
modułów lekcyjnych.  

3. Dyskusje na forum, jak i zadania wymagające interakcji z prowadzącym, realizowane 
są w określonych ramach czasowych.  

4. W pracach kursanta niedopuszczalne są formy zapożyczeń cudzych treści bez ich 
właściwego oznaczenia.  

5. Wzorem tradycyjnych dyskusji, w wypowiedziach na forum obowiązują zasady kultury 
i netykiety, jak również wzajemnego poszanowania.  

6. Formą zajęć online są również dla chętnych konsultacje online (czat w czasie 
rzeczywistym).  

7. Aktywność online może mieć wpływ na wynik zaliczenia Kursu.  
 
IV. Praca zaliczeniowa  

1. Warunkiem zaliczenia Kursu jest pozytywny wynik z egzaminu, którego składowymi 
są końcowy test online oraz ocena pracy dyplomowej (scenariusza zajęć) przez 
Komisję Egzaminacyjną.  

2. Osoby, które chcą uzyskać specjalne wyróżnienie i tytuł „Lidera edukacji w zakresu 
rynku kapitałowego”, zostaną zaproszone do prezentacji pracy zaliczeniowej przed 
Komisją Egzaminacyjną. 

3. Formą pracy zaliczeniowej może być:  
- scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy na zajęciach szkolnych 
z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” lub przedmiotu „Ekonomia w praktyce”;  
- scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy na zajęciach szkolnych 
w ramach innych przedmiotów;  
- scenariusz zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy na zajęciach 
pozalekcyjnych. 

4. Prowadzący oferują kursantom zajęcia warsztatowe w Dniu Kursu oraz konsultacje 
online w zakresie przygotowania pracy zaliczeniowej w określonych terminach.  

5. Aktywność online kursanta może mieć wpływ na wynik zaliczenia Kursu, 
w szczególności w przypadku:  

a. osiągnięcia z testu zaliczeniowego wyniku bliskiego progowi minimalnej liczby 
punktów,  

b. osiągnięcia wyniku z oceny pracy zaliczeniowej bliskiego progowi minimalnej 
liczby punktów,  

c. osiągnięcia wyniku z obrony pracy zaliczeniowej bliskiego progowi minimalnej 
liczby punktów umożliwiającej zaliczenie Kursu i uzyskanie certyfikatu 
z wyróżnieniem – „Lidera edukacji w zakresu rynku kapitałowego”.  

 
V. Harmonogram VI edycji Kursu  

1 X 2012 – udostępnienie 1. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

8 X 2012 – udostępnienie 2. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

15 X 2012 – udostępnienie 3. modułu i realizacja zajęć wirtualnych, udostępnienie 1. i 2. 
z fakultatywnych mikromodułów,  

22 X 2012 – udostępnienie 4. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

5 XI 2012 – udostępnienie 5. modułu i realizacja zajęć wirtualnych, udostępnienie 3. i 4. 
z fakultatywnych mikromodułów, 

8-17 XI 2012 – zgłaszanie tematów oraz formy pracy zaliczeniowej z możliwością konsultacji,  



19 XI 2012 – udostępnienie 6. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

19 XI 2012 – Dzień Kursu (SGH w Warszawie), 

26 XI 2012 – udostępnienie 7. modułu i realizacja zajęć wirtualnych, udostępnienie 5. i 6. 
z fakultatywnych mikromodułów,  

3 XII 2012 – udostępnienie 8. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

3-9 XII 2012 – przesyłanie konspektu pracy z możliwością konsultacji,  

10 XII 2012 – udostępnienie 9. modułu i realizacja zajęć wirtualnych, udostępnienie 7. i 8. 
z fakultatywnych mikromodułów,  

10 XII-29 XII 2012 – przesyłanie prac do konsultacji,  

17 XII 2012 – udostępnienie 10. modułu i realizacja zajęć wirtualnych,  

6 I 2013 – zakończenie przesyłania gotowych prac zaliczeniowych,  

8 I 2013 – przeprowadzenie końcowego testu online, 

14 I 2013 – przeprowadzenie obron prac dyplomowych (dla chętnych),  

styczeń 2013 – wręczenie certyfikatów wyróżnionym uczestnikom kursu.  
 
VI. Postanowienia końcowe  
Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z Kursu w przypadku stwierdzenia naruszenia 

zasad netykiety, dopuszczenia się plagiatu, jak również stwierdzenia stałego braku 

aktywności podczas wirtualnych zajęć. 


