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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów ze znaczeniem adekwatności kapitałowej w banku
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapoznanie studentów z metodami zarządzania adekwatnością kapitałową i mierzenia jej
- kształtowanie umiejętności identyfikowania zagrożeń adekwatności kapitałowej banku i igraniczania ich
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

20

12

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

T

wykłady

Rola kapitału w banku. Pojęcie adekwatności kapitałowej. Adekwatność a wypłacalność. Historia unormowań adekwatności kapitałowej w Polsce i na świecie.
Miary adekwatności kapitałowej w Polsce i na świecie. Ewolucja kategorii ryzyka uwzględnianych przy pomiarze adekwatności kapitałowej. Instytucje wspierające
adekwatność kapitałową banków. Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego. Rola organów Unii Europejskiej we wspieraniu utrzymywania adekwatności
kapitałowej przez banki. Unormowania Nowej Umowy Kapitałowej. Zakres obowiązywania Nowej Umowy Kapitałowej. Kategorie ryzyka uwzględniane w Nowej
Umowie Kapitałowej. Wymogi kapitałowe w Nowej Umowie Kapitałowej. Adekwatność kapitałowa w obowiązujących polskich aktach prawnych. Wymogi
kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego i metody ich wyznaczania. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego i metody ich wyznaczania. Wymogi z tytułu
ryzyka operacyjnego i metody ich wyznaczania. Adekwatność kapitałowa w bankach w Polsce i na świecie. Utrzymywanie adekwatnego poziomu kapitału
własnego a bezpieczne działanie banku.
Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Adekwatność kapitałowa banków – studia przypadków.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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01 - zdefiniować adekwatność kapitałową i jej składowe

i Rachunkowość, 2 stopień

05 -

02 - ocenić adekwatność kapitałową banku
06 Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - analizować adekwatnośc kapitałową banku w ujęciu jakościowym i
07 ilościowym
04 - zdolność do identyfikacji problemów w obszarze adekwatności
kapitałowej i podejmowania prób ich rozwiązywania
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

2

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..
1,3

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Waga w %
50%

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

2

2,4

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

10%

4

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

Element oceny

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01, 03

08 -

10%
30%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Capiga M. Gradoń W., Szustak G.: Adekwatność kapitałowa w ocenia bezpieczeństwa banku, CeDeWu, 2011.
2. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.Warszawa 2005.
b) uzupełniająca
3. Akty prawne
4.
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):
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