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Założenia wstępne17): Wiedza z zakresu księgowania podstawowych operacji gospodarczych w banku

inne…

konsultacje inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Rachunkowość bankowa

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Ogólne zasady rachunkowości bankowej. Podmioty systemu bankowego, zasady i funkcje rachunkowości bankowej, operacje bankowe i ich klasyfikacja,
dokumentacja operacji gospodarczych, bankowy plan kont. Podstawy prawne rachunkowości bankowej. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz
Dyrektywy Bankowe. Sprawozdania finansowe. Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa, stan i zmiany w kapitałach
własnych. Kapitały własne. Fundusze własne podstawowe, fundusze uzupełniające II i III kategorii, wynik finansowy banku, ustalenie i podział wyniku
finansowego. Koszty i straty. Koszty operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i budżetowymi, koszty operacji papierami wartościowymi, inne koszty na
operacjach finansowych, koszty działania banku i amortyzacja, odpisy na rezerwy, pozostałe koszty operacyjne, straty nadzwyczajne. Przychody i zyski.
Przychody z operacji z podmiotami finansowymi, niefinansowymi i budżetowymi, przychody z operacji papierami wartościowymi, inne przychody z operacji
finansowych, przychody uboczne, przychody z rozwiązanych rezerw. Pozostałe przychody operacyjne, zyski nadzwyczajne. Zobowiązane pozabilansowe
udzielone i otrzymane. Zobowiązania o charakterze finansowym – udzielone i otrzymane, zobowiązania o charakterze gwarancyjnym – udzielone i otrzymane,
zobowiązania z tytułu operacji walutowych, zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi, zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi,
aktywa przejęte, inne zobowiązania. Informatyka w rachunkowości bankowej. Zadania informatyki, organizacja sprzętu i przetwarzania, księgi i programy
użytkowe bezpieczeństwo systemu informatycznego rachunkowości bankowej wymagania stawiane rachunkowości informatycznej nowe zastosowania

Wycena aktywów i pasywów oraz inwentaryzacja. Zasady ogólne, zasady szczegółowe, inwentaryzacja. Ewidencja środków pieniężnych. Operacje kasowe,
operacje z Bankiem Centralnym, znaki wartościowe, czeki podróżnicze, rezerwa obowiązkowa. Ewidencja kredytów i depozytów. Operacje z Bankiem
Centralnym i innymi podmiotami finansowymi, operacje z podmiotami niefinansowymi, operacje z podmiotami sektora budżetowego. Ewidencja aktywów trwałych.
Dotacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, akcje i udziały w jednostkach zależnych stowarzyszonych i mniejszościowych, inwestycje, rzeczowe aktywa
trwałe, wartości niematerialne i prawne. Ewidencja papierów wartościowych. Ewidencja papierów wartościowych z prawem do kapitału, ewidencja dłużnych
papierów wartościowych, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, papiery wartościowe emitowane przez bank. Bankowe operacje różne. Rozrachunki
międzybankowe i międzyoddziałowe oraz ich ewidencja, koszty i przychody rozliczane w czasie i ich ewidencja, przychody zastrzeżone i ich ewidencja,
należności i zobowiązania różne.

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadmi ewidencji księgowej operacji gospodarczych w banku

Cykl dydaktyczny10): 
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a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a1) wykład

- zapoznanie studentów z zasadami ustalania wyniku finansowego w banku

- analiza sprawozdań finansowych banku
-
a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

12
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d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

Bank Accountacy II
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realizowany8):
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Koordynator przedmiotu5): dr inż. Tomasz Siudek

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Tomasz Siudek

Numer katalogowy: BNK302

Nazwa przedmiotu1): Rachunkowość bankowa II
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Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa
1. Popowska E., Wąsowski W.,2008. Rachunkowość bankowa po zmianach. DIFIN, Warszawa 

2. Miętki Z., 2007.Rachunkowość bankowa. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 

b) uzupełniająca

3. Krzyczkowska, A. 2008. Rachunkowość bankowa. PMCF, Warszawa.
4. Jankowska K. 2010. Rachunkowość bankowa, DIFIN, Warszawa

egzamin ustny inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

inne… inne..

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

inne… inne..

inne… inne..

egzamin pisemny test

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin ustny inne..

inne… inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

03 - potrafi obliczać wynik finansowy z działalności banku 07 -

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 -  posiada wiedze z zakresu ewidencji księgowej operacji 
gospodarczych w bankach

05 -

02 - posiada umiejętność księgowania zaawansowanych operacji 
gospodarczych w banku

06 -

04 - potrafi analizować wyniki finansowe banków 08 -
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