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Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z zasadmi ewidencji księgowej operacji gospodarczych w banku
Założenia i cele przedmiotu 12):

- zapoznanie studentów z zasadami ustalania wyniku finansowego w banku
- analiza sprawozdań finansowych banku
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
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niestacjonarne)
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20
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a2) ćwiczenia audytoryjne

10
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a3) ćwiczenia laboratoryjne
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T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
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studium przypadku

indywidualne projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Przedmiot i podmiot rachunkowości bankowej. Ogólne zasady rachunkowości bankowej. Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat,
przepływy pieniężne. Wycena aktywów i pasywów oraz inwentaryzacja. Operacje z udziałem środków pieniężnych. Operacje z podmiotami
finansowymi i niefinansowymi. Aktywa trwałe. Papiery wartościowe. Bankowe operacje różne. Kapitały własne. Koszty i straty oraz przychody i zyski.
Wynik finansowy. Operacje dewizowe Zobowiązane pozabilansowe udzielone i otrzymane. Badanie sprawozdań finansowych w bankach
Pełny opis przedmiotu 15):

B.

ćwiczenia

Ewidencja księgowa środków pieniężnych. Ewidencja księgowa kredytów i depozytów. Ewidencja księgowa aktywów trwałych. Ewidencja księgowa
papierów wartościowych. Ewidencja księgowa operacji różnych. Ewidencja księgowa kapitałów własnych. Ewidencja księgowa kosztów i strat.
Ewidencja księgowa przychodów i zysków. Obliczanie wyniku finansowego.
Ewidencja księgowa zobowiązań pozabilansowych udzielonych i otrzymanych. Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :
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01 - posiada wiedzę z zakresu podstaw ewidencji księgowej operacji
gospodarczych w banku

05 -

02 - posiada umiejętność księgowania podstawowych operacji
gospodarczych w banku

06 -

03 - potrafi obliczać wynik finansowy z działalności banku

07 -

04 - potrafi sporządzać bilans banku

08 -

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

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
Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19): zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

"01" "02" "03" "04"

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

T

Element oceny

imienne karty oceny studenta

inne..
inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin ustny

T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

test komputerowy

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…
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70%

30%
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