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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Bankowość, PG_00037636

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 2 Język wykładowy polski
brak

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Katarzyna Kubiszewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Katarzyna Kubiszewska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 15.0

Bankowość (2021) - Moodle ID: 17189
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=17189

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Poznanie zasad działania banku jako przedsiębiorstwa oraz jego specyficznej roli w gospodarce, jak równie 
poznanie zasad działania systemów bankowych jako całości.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K05] ma umiejętność 
formułowania sądów w ważnych 
sprawach gospodarczych i 
społecznych. Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy

Student porównuje działanie 
banków.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U02] potrafi praktycznie 
wykorzystać wiedzę teoretyczną 
do rozwiązywania podstawowych 
problemów mikro i 
makroekonomicznych

Student ocenia rozwój wybranego 
banku

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W14] zna i rozumie zasady 
funkcjonowania gospodarki 
rynkowej

Student zna przyczyny 
zachodzących zmian w systemach 
bankowych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturach społeczno-
ekonomicznych i występujących w 
nich instytucjach na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym

Student analizuje i ocenia rozwój 
systemu bankowego w wybranym 
kraju.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu 1.Wstęp 2.Pieniądz 3.Bank jako przedsiębiorstwo 4.Ryzyko bankowe 5.Ocena sytuacji banku 6.Historia 
bankowości i gospodarki w XX w. 7.Bankowość komercyjna 8.Bankowość spółdzielcza 9.E-banking 
10.Bankowość muzułmańska 11.Tendencje na rynku bankowym 12.Bankowość centralna 13.Safety net 14.
(Nie)stabilność systemu bankowego 15.Zerówka

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

brak
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 60.0% 50.0%
praca pisemna 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, M. Iwanicz-
Drozdowska i inni, Poltext, Warszawa 2013

• Bankowość, praca zbiorowa pod redakcją M.Zaleskiej, C.H.Beck, 
Warszawa 2013

• M. Marcinkowska, Kapitał relacyjny banku, t. 1-3, Wyd. 
Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2013

• Bankowość podręcznik akademicki, praca pod redakcją W. L. 
Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2011

• Współczesny bank, praca zbiorowa pod redakcją W. L. 
Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2012

• K. Opolski, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu 
bankiem, IN-W Olympus CEiRB, Warszawa 2011

• R. Księżopolski, Zmiany w zarządzaniu działalnością detaliczną 
banków w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, Wyd. 
CeDeWu, Warszawa 2013

• Świat bankowości, pr.zb. pod red. M.Zaleskiej, Difin, Warszawa 
2018

• Bankowość, praca zbiorowa pod redakcją M.Zaleskiej, C.H.Beck, 
Warszawa 2013

• Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, M. Iwanicz-
Drozdowska i inni, Poltext, Warszawa 2013

• Współczesny bank, praca zbiorowa pod redakcją W. L. 
Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2012

• I.Heropolitańska, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, 
Warszawa 2012

 

Uzupełniająca lista lektur • Zarządzanie bankiem komercyjnym, praca zbiorowa pod redakcją 
A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa 2000

• Współczesna bankowość, pod red. M.Zaleskiej, Warszawa 2009
• Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W.L.Jaworskiego, 

Z.Zawadzkiej, Warszawa 2008
• S.Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007
• J. K. Solarz, Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, 

Warszawa 2010
• Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, 

praca zbiorowa, Gdańsk Katowice Warszawa 2010
• Z.Dobosiewicz,  Bankowość,  Warszawa 2010
• Instytucje i usługi finansowe, pod red. F.Grzegorczyka i 

M.Szaraniec, LexisNexis, Warszawa 2010

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

W jaki sposób zabezpieczone są polskie banknoty?

 

Jaka jest struktura organizacyjna wybranego banku?

Proszę przeprowadzić analizę wstępną sprawozdań finansowych banku.

Proszę omówić etapy rozwoju systemu bankowego w wybranym kraju.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


