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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Metody dydaktyczne14):

dyskusja
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Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Ryzyko bankowe. Rodzaje ryzyka i źródła jego powstawania. Ryzyko a efektywność działania banku. Ryzyko operacyjne w banku. Kategorie ryzyka
operacyjnego. Źródła ryzyka operacyjnego. Wzrost znaczenia ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych w ostatnich latach a konieczność zarządzania
ryzykiem operacyjnym. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych. Ryzyko operacyjne a pomiar adekwatności kapitałowej. Ryzyko operacyjne a zagrożenie
wypłacalności. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. Konstrukcja bazy strat operacyjnych. Monitoring ryzyka operacyjnego. Rola organów banku w
zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Pomiar ryzyka operacyjnego. Jakościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego. Ilościowe metody pomiaru ryzyka
operacyjnego. Modelowanie ryzyka operacyjnego – wybrane modele. Metody ograniczania ryzyka operacyjnego w banku. Instrumenty finansowe wykorzystywane
w ograniczaniu ryzyka operacyjnego. Rola ubezpieczeń. Wpływ zarządzania personelem. Przestępczość bankowa. Rola audytu.

Ryzyko operacyjne w banku – studia przypadków.

B.     ćwiczenia
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Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze znaczeniem ryzyka operacyjnego w banku

- zapoznanie studentów z metodami zarządzania ryzykiem operacyjnym i mierzenia go

- kształtowanie umiejętności identyfikowania i ograniczania ryzyka operacyjnego w działalności bankowej

-

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Cykl dydaktyczny10): 

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Koordynator przedmiotu5): Dr Monika Utzig

Prowadzący zajęcia6): Dr Monika Utzig

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Numer katalogowy: BNK404

Nazwa przedmiotu1): Ryzyko operacyjne w banku

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Operational Risk in Bank
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Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

Miejsce realizacji zajęć22): 

egzamin ustny

Sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

test

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

inne… inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny

5.

1. Krasodomska J: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008.

2. Matkowski P.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków 2006.

a) podstawowa

b) uzupełniająca

3. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.Warszawa 2005.

4.

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

inne… inne..

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

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

01 - zidentyfikować i scharakteryzować ryzyko operacyjne 05 - 

02 - ocenić źródła ryzyka operacyjnego 06 -

03 - analizować ryzyko operacyjne w ujęciu jakościowym i ilościowym 07 -

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

04 - świadomość występowania ryzyka operacyjnego w banku i innych 
podmiotach gospodarczych

08 -
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