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Nazwa przedmiotu1): Bankowość

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Banking

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Sławomir Juszczyk

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy zakładu

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw i 
Bankowości

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

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KO  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

-zapoznanie studentów z problematyką systemów bankowych w Polsce i na świecie, elementów prawa bankowego, czynników zewnętrznych 
wewnętrznych działalności banku

-omówienie zagadnień dot. ryzyka bankowego, operacji krajowych i zagranicznych, rachunkowości bankowej, analizy finansowej działalności banku.

-zapoznanie studentów z: systemami bankowymi w Polsce i na świecie, polityką pieniężną banku centralnego oraz rynkami finansowymi w Polsce

-przekazanie wiadomości na temat marketingu bankowego oraz  analizy sytuacji finansowej banku. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 18

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje

inne… inne …

A.     wykłady

inne …

inne… inne …

Proces decyzyjny w bankach na wybranych przykładach. Style kierowania na wybranych przykładach (styl autokratyczny, demokratyczny, 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 (analiza finansowa bilansu, rachunku zysków i
strat – pionowa i pozioma, analiza finansowa przepływów pieniężnych. Analiza wskaźnikowa działalności banku (wskaźniki dynamiki aktywów, płynności
finansowej, rentowności, wypłacalności i adekwatności kapitału, wskaźniki operacyjne aktywów. Wypełnianie wniosków kredytowych oraz ocena zdolności
kredytowej kredytobiorców. Ryzyko stopy procentowej, płynności finansowej, kredytowe. Kalkulacje kosztowo-cenowe (próg rentowności, kalkulacje
kosztu kapitałów, kalkulacje cen w działalności kredytowej, kalkulacje inwestowania w papiery wartościowe, kalkulacje cen a charakter usług bankowych).
Budżetowanie w bankach. Kolokwia

Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów, podstawy rachunkowości

Pełny opis przedmiotu15):
B.     ćwiczenia

Rys historyczny bankowości w Polsce. Organizacja systemu bankowego. Systemy bankowe na świecie. Polityka pieniężna banku centralnego. Rynki
finansowe w Polsce. Postawy prawne działalności banków. Podatek bankowy. Operacje bankowe – krajowe i zagraniczne. Cechy charakterystyczne
banku, kierowanie działalnością banku. Struktury organizacyjne w bankach, organy zarządzająco-nadzorcze. Planowanie strategiczne banku. Analiza
sytuacji finansowej banku. Cechy kredytu, procedury kredytowe, elementy umowy kredytowej, narzędzia oceny zdolności kredytowej, zabezpieczenia
kredytowe. Ryzyko kredytowe, stopy procentowej, płynności finansowej, kapitałowe. Aktywa i pasywa banku. Koszt i struktura kapitału (rodzaje kapitałów
w bankach, źródła pochodzenia kapitałów w bankach, kalkulacje kosztu kapitałów, dźwignia finansowa). Klalkulacje kosztów (próg rentowności, metody
zarządzanie kosztami, kalkulacje kosztów, koszt zasobów finansowych). Kalkulacje cen. Budżetowanie w bankach. Informatyka bankowa (znaczenie
informatyki w działalności banku, systemy informatyczne banków, ryzyko informatyczne.
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UWAGI24):

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

01 - student  posiada wiedzę o istocie  i zasadach  bankowości w 
Polsce

05 - 

02 - student  rozumie zasady działania instytucji centralnych 
regulujących sektor bankowy

06 - 

03 - student zna zasady  kalkulacji kosztów w banku 07 -

04 - student potrafi  kalkulować ceny usług bankowych 08 -

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)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

inne..

inne…

Element oceny

1. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., 2006: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Poltex,  Warszawa.

2. Krzyszkiewicz Z., 2003: Operacje bankowe. Poltex, Warszawa. 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

 

4. Klulińska - Sadłocha E., 2003: Controlling w banku,. PWN, Warszawa.

5. Masiukiewicz P., Szałas T.: 2002: Zarzadzanie bankiem> Alteria LTD,  Warszawa.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

3. Harasim J. 2009: Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
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