Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Podstawy bankowości
Basics of banking
Ekonomia
I stopnia
Stacjonarne
Ekonomia i finanse
Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Forma zajęć(katalog
Liczba godzin
zamknięty ze słownika)
wykład
30
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

semestr
3

Punkty ECTS
3

W1 - znajomość ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii)
W2- podstawowa wiedza na temat polityki gospodarczej
W3- znajomość zasad funkcjonowania finansów prywatnych i publicznych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1- Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo prowadzące specyficzną działalność gospodarczą,
związana z pośrednictwem finansowym
C2 – Wskazanie podstawowych podmiotów i funkcji systemu finansowego i jego roli w gospodarce
C3- zaprezentowanie uwarunkowań które powodują, że bank komercyjny jest instytucją zaufania
publicznego,
C4 - Pokazanie roli banku komercyjnego i banku centralnego w życiu społeczno-gospodarczym
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III.
Symbol

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego

Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01
W_02

W_03
W_04

pojęcia używane w ekonomii i finansach oraz dziedzinach
pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz
systemowe uwarunkowania interpretacji
procesy z zakresu finansów i bankowości, odnoszące się zarówno do
analizy instytucjonalnej jak też praktyki życia gospodarczego, z
uwzględnieniem specyfiki zagadnień systemowo związanych z
obszarem finansów prywatnych i publicznych
metodologiczne uwarunkowania dyscypliny ekonomia i finanse, jej
przedmiotowe powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi oraz
specyfikę rozważań prowadzonych w jej ramach
społeczne i historyczne uwarunkowania procesów ekonomicznych,
interpretowanych zgodnie z rygorem przyjmowanych założeń
doktrynalnych

K_W04
K_W06

K_W09
K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02

U_03

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych
oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu wariantowania, planowania i
wdrażania rozwiązań złożonych problemów ekonomicznych na
poziomie mikro- oraz makroekonomicznym
dokonywać obserwacji i interpretować złożone zjawiska społeczne,
uwzględniając ich powiązania z różnymi obszarami działalności
gospodarczej oraz prezentując – w formie ustnej oraz pisemnej
wypowiedzi – wyniki takich analiz, także jako uczestnik tematycznych
debat
w sposób pogłębiony – w odniesieniu do zakresu danego pozostałymi
efektami uczenia: od K_W01 do K_W12 – zjawiska i procesy
gospodarcze w obszarach problemowych zgodnych z
zainteresowaniami, w ramach wybranych indywidualnie ścieżek
kształcenia

K_U02

K_U05

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

K_02

K_03
IV.

podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego
zawodowego dokształcania się i planowania rozwoju osobistego,
krytycznej oceny zarówno pozyskanych z otoczenia informacji,
odbieranych komunikatów jak też oceny własnych kompetencji,
zwłaszcza w konfrontacji z potrzebami rynku pracy
respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności
chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i
zasad etycznych; będąc świadomym istnienia rozmaitych dylematów
w życiu zawodowym i będąc przygotowanym do ich rozstrzygania
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K01

K_K04

K_K06

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Bank jako przedsiębiorstwo - specyficzne co do przedmiotu i zasad świadczonych usług
2.System organizacji i funkcjonowania bankowości komercyjnej
3.Bank jako instytucja przyjmująca na przechowanie wolne środki finansowe
4.Bank jako instytucja udostępniająca poszukującym środki finansowe - zasady udostępniania
środków
5.Bank jako instytucja pośrednicząca w rozliczeniach pieniężnych bezgotówkowych i
gotówkowych
6.Rachunki bankowe dla klientów - rodzaje i zasady korzystania
7.Działalność kredytowa banku - istota i zasady udzielania kredytów
8.Inne niż kredyt formy finansowania działalności gospodarczej
9.Ryzyko w działalności banku - rodzaje i skutki dla banku, klientów i interesariuszy
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10.Formy, metody i zasady zabezpieczania transakcji pożyczkowych
11.Banki Spółdzielcze w polskim systemie bankowym
12.Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe
13.Narodowy Bank Polski - cele, funkcje i zadania I.
14. Narodowy Bank Polski - cele, funkcje i zadania II
15.Instytucje i regulacje Unii Europejskiej w systemie bankowym

V.
Symbol
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04

U_01
U_02
U_03

K_01
K_02
K_03

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Wykład konwencjonalny z
zastosowaniem
nowoczesnych kanałów
komunikacji z
wykorzystaniem Microsoft
Office 365

Dyskusja

Dyskusja

WIEDZA
Egzamin pisemny z zakresu
wykładu i poleconej
literatury

Oceniony tekst pracy
pisemnej (egzaminu)
Przy pomocy platformy
MS Teams lub Moodle

UMIEJĘTNOŚCI
Obserwacja aktywności i
obecności Studenta na
zajęciach

Lista
obecności/aktywności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Obserwacja aktywności i
obecności Studenta na
zajęciach

Lista
obecności/aktywności

Wykład w semestrze zimowym 2020/21 będzie prowadzony w formie zdalnej. Zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) – „Zajęcia w formie zdalnej
prowadzi się wyłącznie za pomocą narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu,
w którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym czasie w
drodze wideokonferencji internetowej. Materiały dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie
Moodle.”

VI.

Kryteria oceny, wagi…

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie pisemnego egzaminu w formie testowej
przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101268/20), zalecającego aby zajęcia i egzaminy końcowe były przeprowadzone w formie zdalnej za
pomocą narzędzia Microsoft Office 365, a dodatkowo w Moodle. Ocena zostanie wystawiona w
zależności od uzyskanego przez studenta odsetka maksymalnej liczby punktów:
• niedostateczna: 0-50%
• dostateczna: 51-60%
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• dostateczna plus: 61-70%
• dobra: 71-80%
• dobra plus: 81-90%
• bardzo dobra: 91%-100%.

VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

60

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
Świderska J, Galbarczyk T., Bank komercyjny w Polsce, Wyd. 2, Difin, Warszawa 2016.
Podstawy współczesnej bankowości, B. Kosiński, A. Z. Nowak, R. Karkowska, T. Winkler-Drews.
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca
Iwanicz-Drozdowska M. i inni, Bankowość - instytucje -operacje -zarządzanie. Poltext, Warszawa,
2017.
System płatniczy w Polsce (grudzień 2019)
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/system/system_platniczy_w_polsce.pdf
Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, czerwiec 2020.
https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062020.pdf
Ustawa prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 roku (tekst ujednolicony - 2020),
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000187601.pdf
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 VIII 1997 (tekst ujednolicony - 2020)
https://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf
Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Bankowości
Prof. dr hab. Marian Żukowski

Wpisz tekst tutaj

