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Nazwa przedmiotu Tajniki praktycznej bankowości – warsztaty z menedżerami

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.FZ.1755

Pkt.ECTS

2

Limit osób

35

Nazwa specjalności

dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Adamska-Mieruszewska
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

0

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

30

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

0

Rok i rodzaj studiów:

1 SS2, 3 SS1, 2 SS2,

Semestr:

1, 5, 3,

Status przedmiotu:

Fakultatywny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w
grupach, współpraca, Studia przypadków, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Zajęcia
będą prowadzone w ścisłej współpracy i z udziałem ekspertów i menedżerów wysokiego szczebla z
różnych obszarów działalności banków: ING Banku Śląskiego S.A. (tematy 2-8) oraz Santander
Consumer Bank S.A. (tematy 9-14).
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak.

Wymagania wstepne

Wiedza z podstaw finansów i bankowości, chęć i umiejętność słuchania oraz aktywnego uczestnictwa w
zajęciach.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Najważniejszym aspektem oceny jest aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach i zadaniach
realizowanych podczas zajęć. Stosowana będzie metoda bieżącej ewaluacji w zakresie kwestii
związanych z poszczególnymi tematami.
50% aktywność na zajęciach i uczestnictwo w dyskusjach
50% suma punktów za testy zaliczeniowe dotyczące wiedzy nt. zagadnień poruszanych w ramach
poszczególnych studiów przypadku/ wykładów

Możliwa jest premia punktowa za ponadstandardową aktywność.
Cele przedmiotu
Student nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące pracy w bankowości detalicznej i korporacyjnej, pozna mechanizmy
funkcjonowania banku w ramach poszczególnych obszarów jego działalności, w tym zasady oceny ryzyka i kształtowania się
procedur dotyczących procesów bankowych, relacji z klientami oraz funkcjonowania otoczenia gospodarczego banku.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W02 Student ma podstawową wiedzę z zakresu bankowości. Zna terminologię i najważniejsze
obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej.
MSG1_W05 Student rozróżnia obszary transakcji międzynarodowych i ma wiedzę z zakresu
zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej na rynku krajowym i
międzynarodowym
MSG2_W04 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zabezpieczenia ryzyka bankowego i oceny
wskaźnikowej
MSG2_W06 Student rozpoznaje rodzaje produktów i usług bankowych i zna ich zastosowanie
MSG2_W15 Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu działalności instytucji kredytowych i
przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza
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Efekty

MSG1_W02

X

X

X

MSG1_W05

X

X

X

MSG2_W04

X

X

X

MSG1_W06

X

X

X

MSG1_W15

X

X

X

Umiejętności

MSG1_U04

Potrafi dokonywać analiz i obserwacji procesów gospodarczych, potrafi analizować
niezbędne w tym zakresie wskaźniki ekonomiczne

MSG1_U08

Samodzielnie rozwiązuje rzeczywiste problemy analityczne, a także wyprowadza wnioski
na podstawie oceny danych statystycznych w obszarze bankowości

MSG2_U03

Potrafi samodzielnie analizować przyczyny i skutki działań w zakresie podejmowanych
czynnosci i decyzji w działalności banku

MSG2_U08

Student poszukuje źródeł danych w celu rozwiązania okreslonego problemu w obszarze
bankowości. Potrafi ocenić efektywność decyzji finansowych

MSG2_U11

Posiada umiejętność organizowania pracy własnej z uwzględnieniem wyzwań w obszarze
bankowości
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U04

X

X

X

MSG1_U08

X

X

X

MSG2_U03

X

X

X

MSG2_U08

X

X

X

MSG2_U11

X

X

X

Kompetencje

MSG1_K02

Student rozwija umiejętności współdziałania i pracy z innymi w grupie, a dzięki udziałowi
w dyskusjach i interakcji z pozostałymi uczestnikami, potrafi przyjmować role w zespole.

MSG1_K03

Aktywnie dyskutuje i prezentuje swoje poglądy, jak również wyciąga wnioski na
podstawie przedstawionych informacji.

MSG2_K03

Potrafi umiejętności niezbędne do podejmowania nowych wyzwań oraz rozwiązywania
problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

MSG2_K06

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K02

X

X

MSG1_K03

X

X

X

MSG2_K03

X

X
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X
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Treści programowe
Zagadnienia wstępne. Tendencje rozwoju bankowości, otoczenie banków, specyfika bankowości detalicznej i korporacyjnej.
Wyzwania współczesnej bankowości.
Jak działa bank - polityka płynnościowa, polityka depozytowa i kredytowa, segmentacja klientów, różnicowanie produktów dla
klientów korporacyjnych i detalicznych.
Proces kredytowy w ramach bankowości korporacyjnej. Analiza finansowa - ocena klientów, struktura ratingu, finansowanie
start-upów, akwizycji i dużych inwestycji.
Analiza wskaźnikowa - specyfika firm produkcyjnych i handlowych. Poziom finansowania, pułapy i limity kredytowe, dobór
instrumentów kredytowania. Analiza studiów przypadku w kontekście doboru instrumentów, struktury i limitów finansowania
oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zabezpieczenia transakcji i ich strukturyzowanie. Kryteria wyboru i szacowanie wartości zabezpieczeń w procesie kredytowania
przedsiębiorstw.
Leasing - dlaczego się go stosuje, komu się opłaca i w jakich przypadkach korzystny jest wybór leasingu operacyjnego lub
finansowego.
Inkaso i akredytywa. Rodzaje akredytywy, zastosowanie - przypadki z praktyki gospodarczej.
Rynek walutowy - rozliczenia międzybankowe, koszty przelewów, anulowanie przelewów, przelewy zagraniczne, regulacje
bankowe.
Bankowość mobilna - rozwój, przykłady produktów i usług, praktyczne wykorzystanie bankowości mobilnej, bezpieczeństwo
klientów, zabezpieczenia transakcji, tendencje światowe.
Reklama i marketing bankowy.
Analiza przedsiębiorstw z punktu widzenia banku. Wskaźniki bilansu i rachunku zysków i strat - przypadki z praktyki bankowej.
Świat menedżera w banku - czym się zajmuje, czym zarządza, jak podejmuje decyzje, jak nawiązuje kontakt i dba o relacje z
klientem.
Idealny pracownik banku - pożądane umiejętności, cechy i kompetencje; systemy motywacyjne i programy rozwojowe w
bankowości.
Prezentacja wyników zajęć.
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura zalecana:
Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, red. D. Marciniak-Neider, A. Stańczyk, PWE, Warszawa 2017.
Rozliczenia międzynarodowe, praca zbiorowa pod red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011, rozdz. 2, 6, 7, 8, 9 i 14.
Finanse, bankowość i rynki finansowe, praca zbiorowa pod red. M. Markiewicz, E. Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2009, rozdz. 3,10 i 15.
S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, rozdz. 1 i 4.
Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008.
Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, Cedewu, Warszawa 2011.
Kontakt

magdalena.markiewicz@ug.edu.pl, joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl,
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