SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek

Poziom kształcenia

Tryb kształcenia

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Bankowość
Typ przedmiotu

Rok
studiów/semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Do wyboru

2/4!!!!!

Wykład

45

1a.

Imię i nazwisko:
Alicja Mikołajewicz-Woźniak

1b.

Tytuł/stopień:
Doktor

1c.

Dyscyplina naukowa:

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i założenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemu
bankowego, ofertą usług świadczonych przez działające na tym rynku
podmioty oraz zmieniającą się rolą wspomnianych instytucji we współczesnej
gospodarce.
3.2. Założenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:

Zajęcia mają zaznajomić studentów z działalnością instytucji tworzących
strukturę polskiego systemu bankowego, rozwiązaniami zwiększającymi
efektywność i bezpieczeństwo jego funkcjonowania oraz wpływem
wywieranym na ów system przez zmiany zachodzące na światowych rynkach
finansowych. Założeniem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat
oferty usług świadczonych przez banki (obejmującej między innymi
prowadzenie rachunków bankowych, wykonywanie różnego rodzaju operacji
płatniczych, udzielanie kredytów i świadczenie usług w obrocie z zagranicą).
Uzupełnienie stanowi prezentacja zagadnień związanych z możliwością
wykorzystywania przez banki poszczególnych instrumentów marketingu-mix
oraz oceną działalności tych podmiotów.
b) w zakresie postaw:
Zajęcia mają uświadomić studentom znaczenie etyki bizensu w przypadku
transakcji dokonywanych na rynku finansowym.
c) w zakresie umiejętności:
Zajęcia mają dostarczyć użytecznych informacji o usługach świadczonych
przez banki i instytucje parabankowe oraz wykształcić umiejętności
korzystania z tej oferty.
4.

Wymagania wstępne:
brak

5.

Metody dydaktyczne:
Wykład z wykorzytaniem prezentacji mulitmedialnych; studium przypadków.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Egzamin w formie pisemnej - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
uzyskanie wymaganej liczby punktów z egzaminu.

7.

Treści kształcenia (programowe):
Rola banku we współczesnej gospodarce. System bankowy w Polsce
(bank centralny; banki komercyjne; banki specjalistyczne; banki
spółdzielcze; instytucje parabankowe). Zmiany w bankowości światowej.
Kreacja pieniądza w systemie bankowym. Polityka pieniężna.
Klasyfikacja operacji bankowych. Rodzaje rachunków bankowych.
Operacje płatnicze (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, operacje
kasowo-skarbcowe, wykorzystanie kart płatniczych); systemy rozliczania
transakcji na rynku krajowym. Operacje zagraniczne (dewizowe
polecenie wypłaty, czek w obrocie zagranicznym, akredytywa, inkaso
dokumentowe, wykorzystanie weksli w obrocie międzynarodowym,
forfaiting); systemy rozliczania transakcji zagranicznych. Udzielanie
kredytów przez banki (klasyfikacja kredytów, ocena zdolności
kredytowej, zawieranie umowy kredytowej, zabezpieczenia kredytowe,
egzekucja wierzytelności przez banki, wybrane rodzaje kredytów

bankowych). Gwarancje i poręczenia bankowe. Sprzedaż produktów
bankowych (marketing w bankowości, bankowe kanały dystrybucji).
Analiza i ocena działalności banku.
8.

Wykaz literatury podstawowej:
Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2011

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007
W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki,
Poltext, Warszawa 2005
M. Zalewska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

