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Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):

i Rachunkowość, 2 stopień
FOM102

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

4

ECTS 2)

Zarządzanie instytucjami finansowymi

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Managament of financial institutions
Kierunek studiów4):

Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5):

Sławomir Juszczyk

Prowadzący zajęcia6):

Sławomir Juszczyk

Jednostka realizująca7):

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KO

2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studentów z podstawową problematyką zarządzania instytucjami finansowymi
Założenia i cele przedmiotu12):

-omówienie zasad planowania w działalności bankowej
-zaprezentowanie sposobów ograniczania ryzyka w działalności bankowej
-scharakteryzowanie roli i znaczenia kapitału własnego banku, audytingu wewnętrznego oraz oceny działalności banku
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

15

9

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

studium przypadku

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Zarządzanie instytucją finansową - cele, strategie funkcjonalne, planowanie strategiczne, organizowanie i motywowanie, model współczesnego banku, fazy
procesu zarządzania. Benchmarking, outsourcing, kalukacja dochodowości klientów, elementy controllingu bankowego. Analiza pozycji strategicznej i ocena
działalności instytucji finansowych. Metody pomiaru ryzyka m.in. wg koncepcji Value at Risk. Wybór strategii instytucji finansowej, identyfikacja strategii.
Zarządzanie środkami finansowymi banku. Organizowanie działalnosci banku. Organizowanie sieci placówek. sprzedaż produktów bankowych. Audyting
bankowy. Zarządzanie kadrami instytucji finansowej, cele zarządzania kadrami. Cele i przyczyny zwiększania wartości pracowników instytucji finansowych.
Struktury organizacyjne instytucji finansowych, ujęcie funkcjonalne i strukturalne.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

AA

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Podstawy finansów, podstawy rachunkowości

Założenia wstępne17):
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i Rachunkowość, 2 stopień

01 - student posiada wiedzę o istocie i zasadach zarządzania bankiem
05 komercyjnym
02 - student zna podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane przy
06 rozwiązywaniu problemów w zakresie zarządzania bankiem
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny
07 działalności banku
04 - student potrafi przeprowadzić analizę finansową oraz
zinterpretować jej wyniki
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

08 -

01, 02, 03, 04,

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)
test komputerowy

egzamin pisemny
egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

01, 02, 03, 04

inne..

inne…

inne..

okresowe prace pisemne

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

okresowe kolokwia pisemne

01, 02, 03, 04,

inne…
Element oceny
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

inne..
inne..

Waga w %
50%

Element oceny

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

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin ustny

01, 02, 03, 04

test
50%

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

inne..
inne..
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Jaworski L, i inni, 2002: Bankowość. Wyd. Poltext, Warszawa.
2. Grzywacz J., 2004: Współpraca Przedsiębiorstwa z Bankiem. Wyd. Delfin, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Masiukiewicz P., Szałas T.,: 2002: Zarządzanie Bankiem, Aspekty Praktyczne. Wyd. Arteria Ltd, Warszawa.
4. Miedziak S., 2003: Bankowość i Podstawy Rynku Finansowego, wykłady i ćwiczenia. Wyd. Dilfin, Warszawa.
5. Grzywacz J., 2004: Podstawy bankowości. Wyd. Delfin, Warszawa.
6. Dziawgo L., 2006: Private banking
7. Miesięcznik "Gazeta Bankowa"
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