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Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem z matematyki finansowej, który 
mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału 
i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej.

Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przed-
stawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności 
metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny 
rozwój sfery bankowości i rynków zainteresowania coraz liczniejszej grupy 
profesjonalistów.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów i doktorantów 
matematyki oraz ekonomii, studiujących problematykę finansową, a także do 
wykładowców na kierunkach związanych z zastosowaniami osiągnięć mate-
matyki teoretycznej w tej dziedzinie.

Autorzy książki

dr hab. Jacek Jakubowski 
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Andrzej Palczewski 
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Rutkowski 
Politechnika Warszawska, Instytut Matematyczny PAN

prof. dr hab. Łukasz Stettner 
Instytut Matematyczny PAN

to wybitni polscy specjaliści w dziedzinie matematyki finansowej, znani i ce-
nieni w środowisku międzynarodowym. Każdy ma w swoim dorobku kilka-
dziesiąt prac naukowych, w tym także podręczniki i monografie. Prowadzą 
zajęcia z matematyki finansowej na wyższych uczelniach. Są wykładowcami 
o dużym doświadczeniu dydaktycznym, zdobywanym zarówno w kraju, jak 
i za granicą.
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Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, 
jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim 
lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, 
nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to 
jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo
Więcej na www.legalnakultura.pl
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