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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 Dr Piotr Bolibok 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
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 – Zapoznanie studentów z istotą i organizacją współczesnej działalności bankowej  
C2 – Zapoznanie studentów z otoczeniem regulacyjnym i kluczowymi rozwiązaniami systemu 
bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do sektora bankowego 
C3 – Przekazanie studentom wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kluczowych 
produktów i usług bankowości depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej  
C4 – Zrozumienie przez studentów istoty wiodących kategorii ryzyka w działalności bankowej oraz 
najważniejszych metod ich mitygacji 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student charakteryzuje i objaśnia najistotniejsze pojęcia z 

zakresu bankowości depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej 
oraz polityki pieniężnej i makroostrożnościowej  

K_W01 

W_02 Student charakteryzuje istotę, zasady udzielania i 
funkcjonowania kluczowych produktów bankowości 
depozytowo-kredytowej i inwestycyjnej 

K_W02 

W_03 Student charakteryzuje kluczowe elementy otoczenia 
regulacyjnego oraz rozwiązania systemu bezpieczeństwa 
finansowego w odniesieniu do sektora bankowego 

K_W02 

W_04 Student identyfikuje i objaśnia kluczowe obszary ryzyka w 
transakcjach bankowych oraz wskazuje skuteczne metody ich 
mitygacji 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
 - - 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 - - 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
1. Istota działalności bankowej i systemu bankowego 
2. Polityka pieniężna i makroostrożnościowa 
3. Nadzór bankowy 
4. System gwarantowania depozytów 
5. Organizacja i funkcjonowanie banku 
6. Kluczowe produkty i usługi bankowości depozytowo-kredytowej 
7. Kluczowe produkty i usługi bankowości inwestycyjnej 
8. Istota i funkcjonalności współczesnej bankowości elektronicznej 
9. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku 
10. Ryzyko kredytowe i metody jego ograniczania 
11. Monitoring i zarządzanie portfelami aktywów w banku 
12. Ryzyko płynności w funkcjonowaniu banku 
13. Ryzyko stopy procentowej w funkcjonowaniu banku  
14. Ryzyko walutowe w funkcjonowaniu banku 
15. Kryzysy bankowe 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Wykład konwencjonalny z 

prezentacją multimedialną 
Dyskusja 
 

Egzamin pisemny Oceniony egzamin 
pisemny 
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W_02 Wykład konwencjonalny z 
prezentacją multimedialną 
Dyskusja 
 

Egzamin pisemny Oceniony egzamin 
pisemny 

W_03 Wykład konwencjonalny z 
prezentacją multimedialną 
Dyskusja 
 

Egzamin pisemny Oceniony egzamin 
pisemny 

W_04 Wykład konwencjonalny z 
prezentacją multimedialną 
Dyskusja 
 

Egzamin pisemny Oceniony egzamin 
pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 
- - - - 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
- - - - 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
Ocena końcowa z wykładu 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%. 
 

W przypadku eskalacji zagrożenia epidemicznego dopuszcza się realizację zajęć w formie zdalnej z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rekomendowanych i wspieranych przez 
Uczelnię – platformy e-learningowej Moodle, narzędzi Microsoft Office365 oraz poczty elektronicznej.  

W czasie realizacji zajęć w formie zdalnej intensyfikuje się komunikację wspierającą w trybie 
konsultacyjnym, z wykorzystaniem wspomnianych metod i technik kształcenia na odległość 
rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię, dostosowanych do indywidualnych możliwości 
technicznych studentów. Kontakt wspierający inicjowany jest przez zainteresowanych studentów w 
postaci informacji mailowej i kontynuowany w uzgodnionej ze studentem formie. 

Weryfikacja efektów kształcenia w czasie realizacji zajęć w formie zdalnej oparta jest na 
funkcjonalnościach oprogramowania komputerowego i technikach kształcenia na odległość 
rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię. Dostępne funkcjonalności zastępują w czasie 
realizacji zajęć w formie zdalnej tradycyjną formę weryfikacji kompetencji w zakresie wiedzy. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1) Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość: 

instytucje, operacje, zarządzanie. Nowe wydanie, Poltext, Warszawa 2021.  
2) Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, pod red. M. 

Klimontowicz, ZBP, Warszawa 2017. 
Literatura uzupełniająca: 

1) Bankowość korporacyjna, pod red. M. Wiatra, Difin, Warszawa 2015. 
2) Bankowość detaliczna, pod red. J. Koleśnika, Difin, Warszawa 2016. 
3) Zarządzanie ryzykiem bankowym. Nowe wydanie, pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej, 

Poltext, Warszawa 2017. 
 
 


