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Dlaczego warto wybrać Inżynierię finansową?

➢ zapewnia bardzo dobrą znajomość zagadnień finansowych i

ubezpieczeniowych, a w szczególności instrumentów finansowych

➢ daje przewagę konkurencyjną w postaci znajomości metod ilościowych i

symulacji komputerowych w finansach

➢ pozwala z powodzeniem łączyć aspekty psychologiczne z nauką i metodami

ilościowymi

➢ wpisuje się w zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów

potwierdzone przez rosnącą pozycję inwestycyjną Polski na rynku

międzynarodowym



Dlaczego warto wybrać Inżynierię finansową?

Inżynieria finansowa

Nieco historii…

Louis Bachelier w swojej pracy doktorskiej „Théorie de la spéculation”, obronionej 29 marca 1900

roku, zaproponował pierwszy teoretyczny model procesu ceny akcji. Był to proces stochastyczny,

tzw. ruch Browna, wyprzedzającAlberta Einsteina (1905).

W 1973 roku Fischer Black i Myron Scholes zaproponowali popularny model rynku typu (Bond,

Stock) w postaci układu dwóch równań, z których jedno jest deterministyczne i opisuje wartość

obligacji lub stan rachunku bankowego ze stałą stawką procentową, a drugie jest stochastycznym

równaniem różniczkowym względem procesu ruchu Browna i opisuje bieżącą cenę akcji. Model

Blacka-Scholesa pozwala wyliczyć nie tylko sprawiedliwie cenę opcji typu europejskiego na akcje,

ale również wyznaczyć strategię redukcji ryzyka (hedging).

Efekt: NOBEL 1997



Dlaczego warto wybrać Inżynierię finansową?

Inżynieria finansowa

Nagrody Nobla:

➢ 2013 – Lars P. Hansen, Eugene Fama i Robert Shiller – za empiryczną analizę cen aktywów.

➢ 2003 – Robert F. Engle i Clive W. J. Granger – za stosowanie metod analizy szeregów

czasowych do opisu: zmienności (Engle), wspólnych trendów (Granger) finansowych szeregów

czasowych. Prace te uznano za ważne, ponieważ na rynkach finansowych często dochodzi do

przypadkowych fluktuacji i gwałtownych zwrotów, które mogą mieć wpływ na ceny i wartość

akcji oraz innych instrumentów finansowych.

➢ 1997 – Robert C. Merton i Myron S. Scholes – za opracowanie w latach siedemdziesiątych

metody wyceny instrumentów pochodnych.

➢ 1990 – Harry M. Markowitz, William F. Sharpe i Merton H. Miller – za wymyślenie sposobu

oceny akcji spółek i obligacji oraz własne pomysły na ocenę różnych inwestycji.



Co po studiach na specjalności?

Inżynieria finansowa

Gdzie znaleźć pracę?

➢ NBP

➢ Banki komercyjne, inwestycyjne oraz ich centrale

➢ Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne

➢ Instytucje ubezpieczeniowe

➢ Doradztwo inwestycyjne

➢ Organy Komisji Nadzoru Finansowego

➢ Korporacje finansowe i niefinansowe o zasięgu międzynarodowych i krajowym

➢ Instytucje naukowo-badawcze w kraju i zagranicą

➢ Przedsiębiorstwa, które potrzebują osób ze znajomością metod ilościowych i ich 

zastosowaniach w finansach

Efekt: dobra praca i wysoka płaca



Przedmioty realizowane na module

1. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
2. Instrumenty inżynierii finansowej
3. Podstawy programowania
4. Ekonometria finansowa
5. Informatyka w finansach i bankowości
6. Portfel inwestycyjny
7. Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury
8. Modelowanie zmienności i analiza ryzyka rynkowego
9. Zastosowania symulacji w inżynierii finansowej
10. Analiza techniczna
11. Analiza międzynarodowych rynków finansowych
12. Finanse behawioralne



Profil absolwenta specjalności

Absolwent specjalności inżynieria finansowa wyróżnia się:
✓ znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
✓ umiejętnością prognozowania za pomocą zawansowanych metod ekonometrii finansowej 

dynamiki notowań na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela 
inwestycji,

✓ znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
✓ wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych 

(kontraktów terminowych, opcji),
✓ umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem

w oparciu o istniejące instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych 
instrumentów pochodnych, spełniających oczekiwania indywidualnych klientów,

✓ wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem 
portfela inwestycji,

✓ ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych.



Przykładowe oferty pracy

Źródło: Pracuj.pl



Opieka merytoryczna specjalności…

Specjalnością opiekuje się Katedra Ekonometrii i Statystyki, która dodatkowo 
oferuje studentom:
✓ możliwość aktywnego uczestnictwa w działalności kół naukowych: Sekcja

Studencka Koła Uczelnianego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Koło
Naukowe Metod Ilościowych, Studenckie Koło Giełdowe,

✓ możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych w Katedrze oraz 
publikowania artykułów w czasopismach naukowych.

WYBIERZ Specjalność INŻYNIERIA FINANSOWA!
ZAPRASZAMY!

KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI

https://econ.umk.pl/katedra-ekonometrii/

