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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

Banki, prawo bankowe, emisja i obrót 

papierami wartościowymi 

Nazwa w języku angielskim 
 

Język wykładowy Język polski  

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr pierwszy 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Mgr Jan Izdebski 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z 

zakresu bankowości, polityki pieniężnej,i rynku 

kapitałowego, takimi jak:System bankowy – pojęcie i 

zasady funkcjonowania. Rola i pozycja banku centralnego. 

Zasady organizacji i prowadzenia działalności bankowej. 

Podstawowe czynności bankowe banku uniwersalnego i 

specjalistycznego. Rynek papierów wartościowych. 

Organizacja i zasady funkcjonowania Giełdy Papierów 

Wartościowych. 

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

Zna przedmiot bankowości, strukturę i organizację banków w tym 

podstawowe pojęcia i ich znaczenie, Zna zasadnicze problemy obrotu i 

gospodarki pieniężnej nowoczesnej bankowości  

 

Rozumie specyfikę rynków finansowych i dostrzega różnice w ich 

funkcjonowaniu, Rozumie na czym polega analiza finansowa w tym 

ocena potencjału ekonomicznego i rozwoju firmy 
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Rozumie i wie jak funkcjonuje polski system bankowy i jak 

funkcjonuje bank centralny państwa 

Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

Zna podstawowe pojęcia związane z operacyjną działalnością banku i 

Giełdy Papierów Wartościowych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w kontaktach z instytucjami 

finansowymi, polegającymi na wykorzystywaniu nowoczesnych metod 

i Technik inżynierii finansowej 

 

Potrafi ocenić zdolność kredytową firmy i jednostki samorządu 

terytorialnego na potrzeby kredytowe udzielenia gwarancji i poręczenia 

 

Potrafi wskazać najważniejsze problemy związane z płynnością 

finansową, gospodarowaniem finansami jednostek administracji 

publicznej i poprowadzić dyskusje grupowe z tym związane 

  
 

  Potrafi dokonać oceny projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego na 

potrzeby kredytowe lub emisji papierów dłużnych 

 

Potrafi nazwać i ocenić przydatność podstawowych reguł zarządzania 

środkami pieniężnymi w banku i przedsiębiorstwie   
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  Ma świadomość posiadanej wiedzy o złożonych zagadnieniach  z 

gospodarowaniem pieniądzem  

Wskazuje zainteresowanie i podejmuje inicjatywę w zakresie 

pozyskania wiedzy niezbędnej w dalszym procesie zarządzania 

środkami pieniężnymi 

      

Forma i typy zajęć 
ćwiczenia 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

Treści modułu kształcenia 

Ćwiczenia: w formie konwersatorium 

1. Podstawy bankowości – wprowadzenie do tematu: 

a)wyjaśnieni podstawowych pojęć i definicji takich jak; bank, system 

bankowy, bank centralny, instytucja kredytowa, instrument 

finansowy itp. 

b)omówienie roli i znaczenia banków w zarządzaniu procesami 

gospodarczymi 

2. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez banki i giełdę papierów 

wartościowych 

3. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i 

elektronicznych w bankowości 

4. Oferta produktowa banku dla jednostek samorządu terytorialnego 
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min. lokowanie wolnych środków kredytowania i emitowania 

obligacji oraz montażu finansowego w realizacji inwestycji przy 

udziale środków funduszy unijnych 

5. Konkurencja na rynku bankowym, promocja i marketing usług na 

rynku papierów wartościowych 

6. Tendencje na rynkach finansowych w kraju i na świecie 

 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

M. Zalewska „Współczesna bankowość” Difin, Warszawa, 2008 

W. Jaworski, Z. Zawadzka „bankowość. Zagadnienia 

podstawowe” Poltex, Warszawa, 2009 

E. Pietrzak, M. Markiewicz „finanse, bankowość, rynki 

finansowe” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2007 

K. Marciniak „NBP w polskim systemie bankowym” Warszawa 

2009 

J. Folcik-Mastalska praca zbiorowa „Prawo bankowe z 

komentarzem” Lexis Nexis, 2007 

 

J. Socha „Rynek papierów wartościowych w Polsce”, PWE, 

2008  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone są w formie 

konwersatoriów polegających każdorazowo na 

wprowadzeniu przez prowadzącego zajęcia do 

realizowanych w danym dniu tematów. 

Wprowadzenie powiązane jest z wcześniej 

realizowanymi zagadnieniami i ma formę 

prezentacji multimedialnej następnie są 

zgłaszane pytania a po nich dyskusja 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Podstawą 

zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach polegający na 

zgłaszaniu problemów i prezentacji form i sposobów ich 

rozwiązywania, indywidualnie i w grupach 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania: 

Ocena studenta podczas aktywności na zajęciach. 

Bilans punktów ECTS 

 
Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 12 h ćwiczeń 

Czytanie literatury – 30h 

Analiza realizowanych zagadnień w aspekcie praktycznym – 

28h 

 

 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


