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Założenia wstępne17): Wiedza z zakresu podstaw bankowości

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Bankowość

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Rys historyczny bankowości w Polsce. System bankowy w Polsce (organizacja systemu bankowego, banki: państwowe, komercyjne i spółdzielcze).
Systemy bankowe na świecie (system bankowy: krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii). Polityka pieniężna banku centralnego
(cele i instrumenty banku centralnego, NBP jako podmiot polityki pieniężnej, nadzór bankowy, system płatniczy, centralna instytucja dewizowa,
finansowa obsługa budżetu państwa, bank emisyjny, inne sfery aktywności banku centralnego). Rynki finansowe w Polsce (struktura rynków
finansowych, rynki: depozytowy, kredytowy, pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów pochodnych, wierzytelności pieniężnych,
ubezpieczeniowy, międzynarodowy). Postawy prawne działalności banków (prawo bankowe w systemie prawa, prawna ochrona działalności
bankowej, czynności bankowe, regulaminy bankowe, szczegółowe uprawnienia i obowiązki banków, emisja bankowych papierów wartościowych,
nadzór bankowy). Operacje bankowe – krajowe i zagraniczne (rodzaje operacji bankowych, rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, operacje
kasowo-skarbcowe, system rozliczeniowy banków, rodzaje transakcji walutowych, fałszerstwa pieniędzy, pranie pieniędzy). Podstawy zarządzania
bankiem (cechy charakterystyczne banku, fazy procesu zarządzania bankiem, systemy zarządzania bankiem, kierowanie bieżącą działalnością
banku). Organizacja banków (struktury organizacyjne w bankach, organy zarządzająco-nadzorcze w bankach o różnej formie prawnej, struktura
zatrudnienia pracowników w bankach, główne placówki bankowe, formy pracy banków, czas pracy banków). Planowanie strategiczne w banku
(pojęcie i etapy planowania strategicznego, zakres planowania strategicznego, metody planowania strategicznego, uwarunkowania planowania
strategicznego). Analiza sytuacji finansowej banku. Zarządzanie marketingowe w bankach. Zarządzanie kadrami w banku. Bankowe umowy
kredytowe (cechy kredytu, wszczęcie procedury kredytowej, wniosek kredytowy, elementy umowy kredytowej, narzędzia oceny zdolności kredytowej,
zabezpieczenia kredytowe). Windykacje kredytów bankowych (windykacja naleznosci banku, egzekucja i jej rodzaje, bankowe postępowanie
ugodowe). Zarządzanie ryzykiem bankowym (ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, ryzyko kapitałowe).
Zarządzanie aktywami i pasywami banku (zarządzanie: portfelem kredytowym, działalnością depozytową, papierami wartościowymi, kapitałem
własnym i obcym, pozycjami pozabilansowymi, marżą odsetkową, luką zasobów finansowych, płynnością finansową). Koszt i struktura kapitału
(rodzaje kapitałów w bankach, źródła pochodzenia kapitałów w bankach, kalkulacje kosztu kapitałów, dźwignia finansowa). Kalkulacje kosztów (próg
rentowności, metody zarządzanie kosztami, kalkulacje kosztów, koszt zasobów finansowych). Kalkulacje cen (kalkulacje: cen w działalności
kredytowej, cen pozycji pozabilansowych, inwestowania w papiery wartościowe). Budżetowanie w bankach. Informatyka bankowa (znaczenie
informatyki w działalności banku, systemy informatyczne banków, ryzyko informatyczne).

B.     ćwiczenia

Proces decyzyjny w bankach na wybranych przykładach. Style kierowania kadry zarządzającej na wybranych przykładach (styl autokratyczny, styl
demokratyczny, styl uchylający się od ingerencji, inne). Plany marketingowe wybranych produktów i usług bankowych – marketing mix. Podstawy
rachunkowości bankowej (ewidencja księgowa: środków pieniężnych, depozytów, kredytów, aktywów trwałych, papierów wartościowych, kosztów,
przychodów, kapitałów własnych oraz ustalanie wyniku finansowego. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – analiza pionowa i pozioma
(wstępna analiza finansowa bilansu, wstępna analiza finansowa rachunku zysków i strat – pionowa i pozioma, wstępna analiza finansowa
przepływów pieniężnych). Analiza wskaźnikowa działalności banku (wskaźniki dynamiki aktywów, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki
rentowności, wskaźniki wypłacalności i adekwatności kapitału, wskaźniki operacyjne aktywów. Wypełnianie wniosków kredytowych oraz ocena
zdolności kredytowej kredytobiorców. Badanie ryzyka bankowego (ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, ryzyko
kapitałowe. Kalkulacje kosztowo-cenowe w bankach (próg rentowności, kalkulacje kosztu kapitałów, kalkulacje cen w działalności kredytowej,
kalkulacje cen pozycji pozabilansowych, kalkulacje inwestowania w papiery wartościowe, kalkulacje cen a charakter usług bankowych).
Budżetowanie w bankach.
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a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4
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Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-opanowanie przez studentów wiadomości z zakresu: systemów bankowych w Polsce i na świecie, elementów prawa bankowego, czynników zewnętrznych i 
wewnętrznych działalności banków, zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, zarządzania ryzykiem bankowym, operacji bankowych krajowych i zagranicznych, 
rachunkowości bankowej, analizy finansowej działalności banków.
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Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Capiga M., 2008. Bankowość. Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..
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Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

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

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta 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)

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

01 -rozumie zasady i metody zarządzania bankiem komercyjnym 05 -

02 -rozumie zasady kalkulacji produktów bankowych 06 -

03 -potrafi ocenić sytuacje ekonomiczno - finansową banku 07 -

04 -posiada wiedzę z zakresu operacji bankowych 08 -
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