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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu BANKOWOŚĆ 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim BANKING 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i Finanse 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Żukowski Marian 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 1 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – znajomość zagadnień z przedmiotu  „Podstawy bankowości” 
W2 – umiejętność interpretacji przepisów prawnych 
W3 – otwartość na zdobywanie nowej wiedzy 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo prowadzące specyficzną działalność 

gospodarczą, związaną z pośrednictwem finansowym,  

C2- zaprezentowanie uwarunkowań które powodują że bank komercyjny jest instytucją 

zaufania publicznego 

C3 - Pokazanie roli banku komercyjnego i zadań banku centralnego w życiu społecznym 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie najistotniejsze pojęcia z zakresu 
bankowości depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej oraz 
polityki pieniężnej i makroostrożnościowej 

K_W01 

W_02 Student zna i rozumie istotę i zasady udzielania kluczowych 
produktów bankowości depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej 
rozumie bankowej 

K_W02 

W_03 Student zna i rozumie istotę kluczowych obszarów ryzyka w K_W02 
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działalności bankowej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zidentyfikować kluczowe obszary ryzyka w 
transakcjach bankowych i zaproponować metody ich mitygacji 

K_U06 

U_02 Student potrafi ocenić zdolność kredytową klienta oraz ryzyko 
transakcji 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 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 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Banki i czynności bankowe 
2. Polityka Narodowego Banku Polskiego 
3. Organizacja i funkcjonowanie banku komercyjnego 
4. Kluczowe produkty i usługi bankowości uniwersalnej 
5. Produkty i usługi bankowości korporacyjnej 
6. Segmentacja i obsługa klientów  
7. Ocena zdolności kredytowej  
8. Ocena ryzyka transakcji 
9. Formy i zasady zabezpieczania transakcji kredytowych 
10. Banki Spółdzielcze i SKOK 
11. Płynność finansowa w funkcjonowaniu banku 
12. Ryzyko stopy procentowej w funkcjonowaniu banku 
13. Ryzyko walutowe w funkcjonowaniu banku 
14. Regulacje i nadzór bankowy 
15. Bankowość w Unii Europejskiej 

V. Metody realizacji/ weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 - Tradycyjny wykład  
- Wykład prezentowany 
przy pomocy 
nowoczesnych technik 
multimedialnych 
- Prezentacja danych 
statystycznych o systemie 
bankowym 

Egzamin pisemny z wiedzy o 
bankowości przekazanej na 
wykładzie i ze studiów 
literaturowych 

Prace egzaminacyjne 

K_W02 - Tradycyjny wykład  
- Wykład prezentowany 
przy pomocy 
nowoczesnych technik 
multimedialnych 
- Prezentacja danych 
statystycznych o systemie 
bankowym 

Egzamin pisemny z wiedzy o 
bankowości przekazanej na 
wykładzie i ze studiów 
literaturowych 

Prace egzaminacyjne 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Egzamin pisemny oceniony test 

U_02 Dyskusja Egzamin pisemny oceniony test 

-    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie pisemnego egzaminu w formie testowej 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% 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VII. 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. 
Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, czerwiec 2019. 
Ustawa prawo bankowe, ustawa o Narodowym Banku Polskim (z 29 VIII 1997 z późn. zmianami). 

 

 


