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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ, PG_00037190

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Oleksandr Melnychenko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Oleksandr Melnychenko

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 24
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ lato 2023 - Moodle ID: 29423
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29423

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

24 6.0 45.0 75

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest poznanie banku jako przedsiębiorstwa finansowego, sposobu jego funkcjonowaniana 
rynku, oferty usług bankowych dla osób prywatnych i korporacyjnych oraz ewolucji systemu bankowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] Potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych.

Studenci znają właściwe dla
bankowości metody i narzędzia
pozyskiwania danych; mają
wiedzę o procesach
transformacyjnych podmiotów,
instytucji i struktur na rynku usług
bankowych

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W03] Ma podstawową wiedzę 
o podmiotach funkcjonujących w 
gospodarce i relacjach między 
nimi zachodzących.

Studenci znają i rozumieją
podstawowe pojęcia z zakresu
dobrej praktyki bankowej; znają i
rozumieją współczesne warunki
funkcionowania banków,
konkurencję ze strony fintech,
kryptowalut, bezpieczeństwa
informacyjnego

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] Posiada umiejętności 
rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-finansowych w skali 
makro i mikroekonomicznej.

Studenci mają elementarną
wiedzę z zakresu bankowości; Ma
podstawową wiedzę o relacjach
między zjawiskami zachodzącymi
w bankach i na rynku usług
bankowych

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu  

 

1. Współczesny system bankowy w Polsce i w innych krajach.2. Nowoczesne i obecne środki płatnicze i rola 
banków ich funkcjonowaniu.3.Kryptowaluta jako nowoczesny środek płatniczy.4. Open banking.5. 
Bankowość behawioralna.6. Bezpieczeństwo informacyjne w bankowości.7. Technologia Blockchain we 
współczesnej bankowości.8. Sztuczna inteligencja we współczesnej bankowości.9. Technologie szybkiego 
przesyłania danych we współczesnej bankowości.10. Internet rzeczy we współczesnej bankowości.11. 
Finanse ekologiczne we współczesnej bankowościWymagania wstępne

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Aktywność na zajęciach 60.0% 10.0%
Prezentacja na wybrany temat 60.0% 20.0%
Zadanie praktyczne pod czas 
zaliczenia

100.0% 19.0%

Zaliczenie 60.0% 51.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

1. Iwanicz-Drozdowska Małgorzata,Jaworski Władysław L., 
Szelągowska Anna, Zawadzka Zofia. Bankowość.Instytucje, operacje, 
zarządzanie. 2017. Wydawnictwo Poltext.2. Małgorzata Zaleska. 
Bankowość.2013. ISBN: 978-83-255-4093-73. Świderska Joanna. 
Wspolczesny system bankowy. 2013. Difin,4. Grabowski Michał. 
Instrumenty płatnicze. 2020. CeDeWu Sp. z o.o.

 

Uzupełniająca lista lektur  

 

1. Susanne Chishti, Janos Barberis. FINTECH Book. 2016. John 
Wiley& Sons2. Miklaszewska Ewa , Folwarski Mateusz. Emotional 
banking. Digitaltransformation of banks and customer expectations. 
2020. MT Biznes

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


