
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

Bankowe i pozabankowe źródła finansowania 
administracji  

  

Nazwa w języku angielskim 
  

Banking and non- banking sources of financing public 
administration  

Język 
wykładowy 

polski 

Studia podyplomowe dla których oferowany jest 
przedmiot/moduł kształcenia 

  

Służby Cywilnej, Administracji 
Publicznej, Zarządzania 
Jednostkami Terenowymi oraz 
Rozwoju Regionalnego i 
Lokalnego. 

Jednostka realizująca 
Instytut Administracji, Samorządu i Prawa 

Wydział Zarządzania 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia  
obowiązkowy 

  

Rok studiów 
pierwszy 

  

Semestr 
 drugi 

 

Liczba punktów ECTS 
3  

  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu  

Jan Izdebski   

  

 Założenia i cele 
przedmiotu  

1. Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą z zakresu 
bankowości, finansów publicznych i rynku kapitałowego. 

2. Zapoznanie słuchaczy z sposobami finansowania i 
źródłami finansowania jednostek administracji publicznej, 
zwłaszcza samorządu lokalnego. 

3. Nabycie umiejętności pracy w zespole polegającej na 
przygotowaniu i przeprowadzeniu dyskusji na zadany 
temat. 

Efekty kształcenia 

1. Zna przedmiot bankowości, strukturę i organizację 
banków w tym podstawowe pojęcia i ich znaczenie. 

2. Zna podstawowe zasady gospodarki finansowej w 
jednostkach administracji publicznej. 

3. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki 

budżetowej i finansowania zadań administracji 

publicznej. 

4. Zna podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki 
budżetowej i finansowania zadań administracji 
publicznej. 



5. Zna zasadnicze zagadnienia związane z obrotem i 

gospodarką pieniężną w nowoczesnej bankowości. 

 

(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

 
1. Rozumie na czym polega analiza finansowa, w tym ocena 

potencjału ekonomicznego i rozwojowego podmiotu 
administracji publicznej. 

2. Rozumie na czym polega ocena potencjału 
ekonomicznego, w tym standingu finansowego 
podmiotów publicznych. 

3. Ma świadomość posiadanej wiedzy z zakresy gospodarki 
pieniądzem. 

4. Ma przekonanie o różnorodności zdarzeń, zjawisk i 
przeobrażeń oraz ich dynamiki w procesie 
funkcjonowania bankowości i innych instytucji rynków 
finansowych a także gospodarce budżetowej administracji 
publicznej. 

  
 

    

  
 

    

  
 

  

1. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w kontaktach z 
instytucjami publicznymi, zwłaszcza jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

2. Potrafi ocenić zdolność kredytową firm i jednostek 
samorządu terytorialnego na potrzeby kredytowe (emisje 
obligacji, udzielenia gwarancji i poręczenia). 

3. Potrafi wskazać najważniejsze problemy związane z 
płynnością finansową, gospodarowaniem finansami 
jednostek administracji publicznej i prowadzić dyskusje 
grupowe z tym związane. 

4. Potrafi stworzyć grupę i nią kierować. 

  
 

    

        

Forma i typy zajęć 
Konwersatorium  

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
Brak  

  

Treści modułu 
kształcenia 

1. Poznanie podstawowych pojęć i definicji tj. bank, system 
bankowy, instytucja kredytowa, budżet, finanse publiczne, 
finanse jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Poznanie oferty produktowej banków dla jednostek 
administracji publicznej, m.in. oferty depozytowej, 
kredytowej, emisji obligacji oraz pozyskania środków z 
funduszy europejskich w tym montażu finansowego przy 
wykorzystywaniu różnych źródeł finasowania. 

3. Poznanie Zasad opracowywania budżetu, jego elementów 
składowych i sposobów konstruowania. 

4. Poznanie innych instrumentów i instytucji ze sfery 
pozabankowej, wykorzystywanych przy finansowaniu 



realizacji zadań JST. 

  

Literatura podstawowa/dodatkowa 

1. F. Ruśkowski, Finanse lokalne, wyd. WSFiZ 
2001. 

2. M. Podstawka (red.), Finanse, PWN 2011. 
3. J. Folcik – Mastalska (red.), Prawo bankowe z 

komentarzem, Wyd. LexisNexis, 2007. 
4. M. Zalewska, Współczesna bankowość, Wyd. 

Difin, 2008. 
5.  E. Pietrzak, M. Markiewicz, Finanse, 

bankowość, rynki finansowe, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2007. 

6. M. Podstawka (red.), Finanse. Teoria i praktyka, 
Wyd. SGGW, 2012.  

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Konwersatorium, praca w zespołach, 
dyskusja, prezentacja multimedialna.   

  

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiąganych 
przez studenta 

Przygotowanie 
prezentacji na zadany 
temat połączone z 
udziałem zaproszonych 
specjalistów z zakresu 
gospodarki budżetowej 
JST i innych. 

  

Forma i sposób zaliczenia                                         
(wraz z kryteriami oceniania) 

Zaliczenie, bez oceny.  

  

Bilans punktów ECTS 

3/0,5 ECTS  
Godziny kontraktowe -10 h konwersatoriów z udziałem 
prowadzącego – 0,5 pkt. 
Czytanie literatury, praca samodzielna, przygotowanie 
prezentacji do zaliczenia – 40 h – 2,5 pkt ECTS. 
Razem 3 pkt ECTS. 

  

 


