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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Pojęcie i podstawowy podział instytucji i usług finansowych. Źródła prawa i polityka Unii Europejskiej w zakresie jednolitego rynku finansowego. Instytucje
finansowe sektora bankowego. Sektor ubezpieczeniowy i jego produkty (instytucje ubezpieczeniowe – zakłady ubezpieczeń i reasekuracji).
Przedsiębiorstwa inwestycyjne i zbiorowego finansowania jako podmioty sektora inwestycyjnego. Wybrane zagadnienia nadzoru nad instytucjami
finansowymi. Ochrona interesów depozytariuszy, inwestorów i akcjonariuszy. Usługi finansowe w prawie unijnym (usługi płatnicze, usługi w zakresie
wydawania i wykupu pieniądza, usługi ubezpieczeniowe, inwestycyjne. Banki i instytucje kredytowe oraz inne podmioty wykonujące czynności bankowe
(Narodowy Bank Polski, banki krajowe: państwowe, spółdzielcze, spółki akcyjne, postępowanie naprawcze, likwidacyjne i upadłościowe banków. Inne
podmioty wykonujące czynności bankowe (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, instytucja
pieniądza elektronicznego). Wybrane instytucje rynku kapitałowego

Zagadnienia podstawowe w zakresie umów o świadczenie usług finansowych. Umowy finansowe właściwe dla sektora bankowego (umowa rachunku
bankowego, rozliczenia pieniężne dokonywane przez banki, umowy kredytowe). Umowy finansowe właściwe dla sektora ubezpieczeniowego (umowy
ubezpieczenia osobowego i majątkowego, w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, umowa asekuracji. Umowy w sektorze kapitałowym (umowy
zawierane na rynku pierwotnym np. o oferowanie maklerskich instrumentów finansowych, umowy rynku wtórnego np. o świadczenie usług brokerskich)

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Celem podstawowym zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami, funkcjami i zarysem prawa regulującego funkcjonowanie instytucji finansowych
Przedstawiona zostanie problematyka funkcjonowania instytucji finansowych w kontekście swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i unijnej polityk

-

-

-

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu

FFL315

Nazwa przedmiotu1): Instytucje i usługi finansowe

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Basics of Finance

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab. Marian Podstawka

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy katedry
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UWAGI24):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

3. Podstawka, M. 2005 Podstawy finansów- teoria i praktyka” Wyd. SGGW Warszawa 

4. Chojna-Duch, E. 2007. Polskie prawo finansowe, finanse publiczne. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007

5. Zdyb, M. 2008. Wspólnotowe i polskie prawo publiczne, t.II, Warszawa 2008,

6.

7.

8.

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

2. (red) Grzegorczyk, F. Szraniec, M. 2010. Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Wyd. 1, Warszawa 

Sala audytoryjna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. (red) Podstawka, M. 2010. Finanse. Wyd. SGGW, Warszawa

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne…Zaliczenie pisemne inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…Zaliczenie pisemne inne..inne…Prace pisemne przygotowane przez 
studentów inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… Zaliczenie pisemne inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Element oceny

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)

egzamin pisemny

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

01 - definiuje typy usług finansowych 05 -

02 - rozpoznaje instytucje finansowe 06 -

03 - wyszukuje najkorzystniejsze oferty usług finansowych 07 -

04 - interpretuje zapisy w umowach usług finansowych 08 -
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