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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

Bankowość
Banking
Ekonomia
II
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
1

Punkty ECTS
3

W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu „podstawy bankowości”
W2- wiedza na temat zasad polityki gospodarczej
W3- znajomość funkcjonowania finansów prywatnych i publicznych
W4- otwartość na zdobywanie nowej wiedzy z zakresu bankowości

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1- Rozszerzenie wiedzy na temat banku komercyjnego jako przedsiębiorstwa prowadzącego
specyficzną działalność gospodarczą, związana z pośrednictwem finansowym
C2 - Zaprezentowanie uwarunkowań które powodują, że bank komercyjny jest instytucją zaufania
publicznego w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
C3 - Pokazanie roli banku komercyjnego, banku centralnego, nadzoru bankowego i systemu
gwarancji depozytów i innych instytucji systemu bankowego w życiu społecznym
C4 – Zaprezentowanie systemu bankowego Unii Europejskiej i miejsca polskiego systemu
bankowego w UE
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III.
Symbol
W_01

W_02

W_03
W_04

W_05

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student zna i rozumie najistotniejsze pojęcia z zakresu
bankowości depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej oraz
polityki pieniężnej i makroostrożnościowej
Student zna i rozumie istotę i zasady udzielania kluczowych
produktów bankowości depozytowo-kredytowej i
inwestycyjnej rozumie bankowej
Student zna i rozumie istotę kluczowych obszarów ryzyka w
działalności bankowej
Student zna i rozumie w pogłębiony i strukturalnie rozszerzony
sposób współczesne uwarunkowania systemu finansowego i
procesów ekonomicznych
Student zna i rozumie w pogłębiony sposób międzynarodowe
determinanty współczesnych procesów ekonomicznych

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W01

K_W02

K_W02
K_W02

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02
U_03

K_01

K_02

Student potrafi zidentyfikować kluczowe obszary ryzyka
w transakcjach bankowych i zaproponować metody ich
mitygacji
Student potrafi ocenić zdolność kredytową klienta oraz
ryzyko transakcji
Student potrafi rozwiązywać problemy definiowane
praktyką gospodarczą oraz wyjaśniać, analizować i
interpretować zjawiska i procesy ekonomicznofinansowe,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest gotów do systematycznego podnoszenia poziomu
swojej wiedzy i umiejętności z zakresu bankowości, w
szczególności w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy w
sektorze bankowym

Student jest gotów do realizacji projektów społecznoekonomicznych, uwzględniając warunkujące je czynniki
organizacyjne i środowiskowe

K_U06

K_U01
K_U06

K_K01

K_K05

K_...
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis przedmiotu/ treści programowe
Banki i uwarunkowania ich działalności we współczesnym świecie
Polityka Narodowego Banku Polskiego w zakresie budowania stabilności systemu
Komisja Nadzoru Finansowego – jej zadania i funkcje w obszarze bankowości
Bankowy Fundusz Gwarancyjny – rola i zadania
System płatniczy w Polsce (w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa)
Organizacja i funkcjonowanie współczesnego banku komercyjnego
Kluczowe produkty i usługi bankowości uniwersalnej i korporacyjnej na przykładzie
współczesnego banku
8. Segmentacja i obsługa klientów masowych i strategicznych banku
9. Ocena zdolności kredytowej i ocena ryzyka transakcji
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10.
11.
12.
13.

Formy i zasady zabezpieczania transakcji kredytowych
Banki Spółdzielcze w Polsce i SKOK
Płynność finansowa w funkcjonowaniu banku
Ryzyko w działalności bankowej (kredytowe, stopy procentowej, walutowe, informatyczne
i inne)
14. Bankowość w Unii Europejskiej
V.
Symbol
efektu
W_01,
W_02
W_03,
W_04

U_01,
U_02,
U_03,

K_01,
K_02,

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Wykład konwencjonalny
zaprezentowany przy
pomocy nowoczesnych
technik multimedialnych
Prezentacja danych
statystycznych o systemie
bankowym

Prezentacja i analiza
zasobów informacji ze
stron internetowych
wiodących instytucji
finansowych i instytucji
systemu bankowego
Dyskusja
Dyskusja

WIEDZA
Egzamin pisemny z zakresu
wykładu i poleconej
literatury

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

UMIEJĘTNOŚCI
Obserwacja aktywności i
pracy studenta na zajęciach

Lista
obecności/aktywności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Obserwacja aktywności i
pracy 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
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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%
• dostateczna plus: 61-70%
• dobra: 71-80%
• dobra plus: 81-90%
• bardzo dobra: 91%-100%
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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
Zaleska M. DIFIN , Świat bankowości, Warszawa 2018;
Bankowość detaliczna, pod red. J. Koleśnika, Difin, Warszawa 2016.
Świderska J, Galbarczyk T., Bank komercyjny w Polsce, Wyd. 2, Difin, Warszawa 2016
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
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