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Założenia wstępne17): wiedza z zakresu struktur organizacyjnych i funkcjonowania banków 

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):
Bankowość

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Bankowość spółdzielcza w Niemczech. Bankowość spółdzielcza w Austrii. Bankowość spółdzielcza w Holandii. Bankowość spółdzielcza we Francji. Bankowość
spółdzielcza w Finlandii. Bankowość spółdzielcza we Włoszech. Bankowość spółdzielcza w Hiszpanii. Bankowość spółdzielcza w Szwajcarii. Bankowość
spółdzielcza w USA. Bankowość spółdzielcza w Chinach. Historia bankowości spółdzielczej w Polsce. Sektor bankowości spółdzielczej na tle systemu
bankowego w Polsce. Uwarunkowania działalności kredytowej w bankach spółdzielczych w Polsce.Uwarunkowania działalności depozytowej w bankach
spółdzielczych w Polsce.  Uwarunkowania kapitałowe banków spółdzielczych w Polsce w latach 1995-2002.  

Podobieństwa i różnice między systemami bankowości spółdzielczej w krajach Unii Europejskiej. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w Polsce w latach
1995-2002. Uwarunkowania organizacyjne działalności banków spółdzielczych w Polsce. Modele organizacyjne funkcjonowania bankowości spółdzielczej w
Polsce w latach 1994-2002 – ich ocena i propozycje zmian. Rola państwa w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.Perspektywy rozwoju banków
spółdzielczych na rynku finansowym w Polsce.

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną wybranych systemów bankowości spółdzielczej wybranych krajów na świecie i w Polsce

Cykl dydaktyczny10): 
3

b) Jęz. wykładowy11)

polski

a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a1) wykład

-zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemów bankowości spółdzielczej wybranych krajów na świecie i w Polsce

- zapoznanie studentów z przebiegiem konsolidacji bankowości spółdzielczej wybranych krajów na świecie i w Polsce

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

12

SW  stacjonarne / niestacjonarne

d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

Cooperative Banking System

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Tomasz Siudek

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Tomasz Siudek

Numer katalogowy: BNK309

Nazwa przedmiotu1): Systemy bankowości spółdzielczej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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UWAGI24):

6.

7.

8.

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa
1. Siudek T., 2011. Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Wyd. SGGW Warszawa

2. Siudek T., 2006. Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju. Wyd. SGGW
Warszawa .
b) uzupełniająca
3. Szmbelańczyk J.,2006.  Banki spółdzielcze w Polsce w procesie zmian systemowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań

4. Szelągowska A.,  2012,  Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CEDEWU, 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 

prezentacje w formie elektronicznej 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 analizować sytuacje finansową poszczególnych 
spółdzielczych grup bankowych

07 -

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

01 - posiada wiedze z zakresu struktur organizacyjnych spółdzielczych 
grup bankowych na świecie

05 -

02 - posiada wiedze z zakresu funkcjonowania lokalnych banków 
spółdzielczych, banków regionalnych i banków centralnych w 
zrzeszeniach

06 -

04 - potrafi analizować zjawiska w spółdzielczych grupach bankowych 
oraz wyciągać wnioski 

08 -
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