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Podr´cznik do obowiàzkowego przedmiotu na finansowych
kierunkach studiów ekonomicznych.
Zakres merytoryczny tego podr´cznika obejmuje arytmetyk´ finansowà poszerzonà o pro -
blematyk´ składki w ubezpieczeniach na ˝ycie. Wsz´dzie tam, gdzie jest to mo˝liwe, opis
zale˝noÊci arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementacj´ w arkuszu EXCEL.
Ka˝da taka implementacja jest przedstawiona jako wywołanie funkcji arkusza EXCEL wcho -
dzàcego w skład pakietu biurowego OFFICE Professional 2007. Na koƒcu ka˝dego rozdziału
zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiàzania.

Recenzowany podr´cznik jest dobrym przykładem na potwierdzenie tezy, ˝e matematyka finan -
sowa ciàgle si´ rozwija i ewoluuje. Stwierdzenie to odnosi si´ zarówno do treÊci, jak i j´zyka 
i oznaczeƒ. W podr´czniku zawarte sà treÊci, które przypisuje si´ do matematyki finansowej
rozumianej w sposób klasyczny, jako nauki o zmianie wartoÊci pieniàdza w czasie bàdê te˝ jako
teorii procentu, ale tak˝e przedstawiono szereg problemów właÊ ci wych finansom i ocenie pro -
jek tów inwestycyjnych, elementom teorii ryzyka, problematyce ubezpieczeƒ itd.(…) Zasługà
Autorów jest to, ˝e wszystkie te zagadnienia przedstawiono w sposób spójny, jako pewnà zwartà
wiedz´ (…). Autorzy zastosowali j´zyk matematyki, j´zyk finansów i j´zyk informatyki. 
W mojej ocenie zachowali w tym zakresie właÊciwy umiar, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci poten -
cjalnego czytelnika.
Istotnym novum w porównaniu z wi´kszoÊcià tego typu podr´czników jest rzeczywiste zasto -
sowanie narz´dzi informatycznych. (…)
Prezentowana problematyka jest mocno osadzona w realiach ˝ycia społeczno-ekonomicznego
poprzez liczne powoływania si´ na uregulowania prawne, ustawy, zarzàdzenia, a tak˝e prak -
tyk´ bankowà. (…)
Podr´cznik mo˝e byç przydatny dla studentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych,
a tak˝e innych uczelni wy˝szych posiadajàcych wydziały lub kierunki o charakterze ekono -
micznym, ubezpieczeniowym, finansowym.
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