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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ, PG_00058515

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

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 na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 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 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: 0.0

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 25.0 75

Cel przedmiotu Interpretuje zasady działania banku, jako przedsiębiorstwa oraz jego specyficzną rolę w gospodarce, jak 
również zasady działania systemów bankowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U05] projektuje innowacyjne 
rozwiązania trudnych problemów 
uzyskując ekonomiczne i 
społecznie wartościowe wyniki

ocenia krytycznie funkcjonowanie 
banku, przedstawiając 
rekomendacje zmian

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W07] analizuje profesjonalnie 
zjawiska ekonomiczne, finansowe 
i społeczne

analizuje przyczyny zmian 
zachodzących w systemach 
bankowych, będących podstawą 
ich rozwoju

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Rola banków w systemie finansowym. Udział banków w rynkach finansowych. Otoczenie i trendy bankowe.
Modele biznesowe banków. Cele, strategia i zarządzanie bankiem.
Tendencje w zakresie czynności wykonywanych przez banki (pojęcie banku, rodzaje, czynności 
wykonywane przez banki, bilans banku) Operacje depozytowe i kredytowe. 
Zarządzanie ryzykiem bankowym. Ryzyko operacyjne i ryzyko stopy procentowej.
Ocena wyniku finansowego banku. Płynność i rentowność. Ocena wyników banku. ROA i ROE w bankach. 
Czynniki wpływające na wynik finansowy banku.
Współczesne wyzwania biznesowe dla banku. Zielona bankowość.
Historia bankowości od średniowiecza do XXI w.
Bankowość centralna rola banku centralnego, narzędzia i instrumenty oddziaływania.
Procesy konsolidacyjne i wpływ fuzji i przejęć na rynek bankowy, poziom koncentracji i konkurencji, 
wskaźniki koncentracji.
E bankowość, bankowość mobilna, przyszłość bankowości.
Instytucje Safety net w bankowości - nadzór instytucjonalny, gwarantowanie depozytów.
Kryzysy w bankowości, stabilność systemów bankowych.
UE jako punkt odniesienia dla działalności banków, unia bankowa i mechanizm uporządkowanej likwidacji. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test 60.0% 50.0%
praca zaliczeniowa 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Iwanicz-Drozdowska, M., Jaworski, W.L. (2017). Bankowość. Instytucje 
- operacje zarządzanie. Warszawa: Poltext.
 Zaleska, M. (red.) (2019). Świat bankowości. Warszawa:Difin
 Kosiński, B., Nowak, A.Z., Karkowska, R., Winkler-Drews, T., (2017). 
Podstawy współczesnej bankowości. Warszawa: PWE.
 Świderska, J., Galbarczy,k T., Klimontowicz, M., Marczyńska, K. 
(2016). Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki. Warszawa: 
Wydawnictwo Difin.
 Zaleska, M. (red.) (2021). Wpływ COVID-19 na finanse. Polska 
perspektywa. Warszawa: Difin.
 Zaleska, M. (red.) (2016). Bankowość bez tajemnic. Warszawa: Difin.
 Gostomski E. i in. (2017). Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o 
bankowości. Poznań: BODiE.
 Kaleśnik, J. (red.) (2016). Bankowość detaliczna. Warszawa: Difin.
 Grzywacz, J. (2016). Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. 
Warszawa: SGH.

Uzupełniająca lista lektur Hubbard, R. G., O'Brien, A.P. (2014). Money, Banking, and the 
Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow 
England.
 Wiatr, M.S. (2015). Bankowość korporacyjna, wydanie II. Warszawa: 
Difin.
 Zaleska, M. (red.) (2013). Bankowość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. 
Beck, Warszawa.
 Zawadzka, P. (2017). Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty 
prawne, Warszawa:CeDeWu.

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


