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Nazwa przedmiotu Systemy i operacje bankowe

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.2184

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

FMiB;

prof. UG dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS1,

45

Semestr:

4,

5

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

50

Język wykładowy:

polski

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Dyskusja na zajęciach
konwersatoryjnych,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Makroekonomia, Mikroekonomia, Finanse

Wymagania wstepne

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na zajęciach z przedmiotu mikroekonomia,
wiedza z zakresu finansów
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pytań testowych. 51% punktów pozwala uzyskać ocenę
dostateczną, 60% - dostateczną plus, 70% - dobrą, 80% - dobrą plus i 90% bardzo dobrą.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kształtowaniem się uwarunkowań regulacyjnych bankowości europejskiej oraz
systemami bankowymi w wybranych krajach. Studenci będą mogli poznać specyfikę bankowości komercyjnej i spółdzielczej.
Ponadto omówione zostaną oraz podstawowe produkty oferowane osobom fizycznym i prawnym przez banki komercyjne.
Efekty kształcenia się
Wiedza

MSG1_W03 Student ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu bankowości detalicznej i
korporacyjnej, zna podstawową terminologię z tego zakresu oraz zasady funkcjonowania
systemu bankowego w UE i innych krajach.
MSG1_W05 Student posiada wiedzę o przyczynach i formach internacjonalizacji działalności
bankowej. Zna podstawowe trendy zachodzące we współczesnej bankowości. Rozumie
mechanizm powstawania kryzysów we współczesnej bankowości i sposoby ich
przezwyciężenia.
MSG1_W06 Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie funkcjonowania współczesnego
przedsiębiorstwa (w tym również na rynkach międzynarodowych).
MSG1_W17 Student orientuje się w zakresie uwarunkowań finansowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

MSG1_W03

X

X

MSG1_W05

X

X

MSG1_W06

X

X

MSG1_W17

X

X
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Umiejętności

MSG1_U02

Student umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce w zakresie
bankowości międzynarodowej oraz produktów bankowych.

MSG1_U04

Student umie identyfikować, analizować i rozumieć relacje występujące pomiędzy
osobami fizycznymi oraz przedsiębiorstwami, a bankami i innymi instytucjami
finansowymi.

MSG1_U05

Przede wszystkim student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami z zakresu
bankowości i standardami stosowanymi przez banki warunkującymi prowadzenie
działalności gospodarczej.

MSG1_U06

Posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska w zakresie bankowości
międzynarodowej i umie korzystać z oferty banków międzynarodowych przy prowadzeniu
działalności na rynkach zagranicznych. Potrafi wykorzystywać techniki pozyskiwania
danych w celu prawidłowej interpretacji zjawisk w zakresie funkcjonowania banków w
skali międzynarodowej.

MSG1_U12

Student potrafi również zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej (w tym również na rynkach międzynarodowych), określić
prawidłowo ich konsekwencje oraz wybrać i zastosować odpowiednie produkty bankowe.
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

MSG1_U02

X

X

MSG1_U04

X

X

MSG1_U05

X

X

MSG1_U06

X

X

X

MSG1_U12

X

X

X

Kompetencje

MSG1_K04

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu bankowca lub specjalisty ds. finansowych w przedsiębiorstwie.

MSG1_K06

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy zarówno jako osoba fizyczna,
potencjalny przedsiębiorca, jak również jako pracownik banku.

MSG1_K07

Student ma również świadomość prawidłowego zachowania się w życiu zawodowym,
postępowania w sposób profesjonalny, a zwłaszcza stosowania etycznych zasad
funkcjonowania przez pracowników banków i poszanowania różnorodności poglądów i
kultur.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

MSG1_K04

X

X

MSG1_K06

X

X

MSG1_K07

X

X

Treści programowe
1. Bankowość międzynarodowa - istota bankowości międzynarodowej, bankowość międzynarodowa w ujęciu czynnościowym,
bankowość międzynarodowa w ujęciu instytucjonalnym, globalizacja jako czynnik kształtujący bankowość międzynarodową,
standardy bankowości międzynarodowej
2. Kształtowanie się uwarunkowań regulacyjnych bankowości europejskiej - rozwój regulacji bankowych w Unii Europejskiej,
aktualne uwarunkowania prawne działalności banków w Unii Europejskiej, integracja rynku usług bankowych w UE
3. Bankowość komercyjna w krajach Unii Europejskiej - wielkość i struktura systemów bankowych, wskaźniki dotyczące
efektywności banków w krajach UE, fuzje i przejęcia w bankowości europejskiej
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4. Bankowość spółdzielcza i kasy oszczędnościowe w Europie - specyfika banków spółdzielczych, struktury organizacyjne
banków spółdzielczych w krajach europejskich, udział w rynku, współpraca międzynarodowa europejskich spółdzielczych grup
bankowych, specyfika funkcjonowania kas oszczędności, struktura organizacyjna sektora kas oszczędności, udział w rynku,
przekształcenia własnościowe w sektorze kas oszczędności w krajach europejskich
5. System bankowy Stanów Zjednoczonych - System Rezerwy Federalnej, banki komercyjne, banki inwestycyjne, banki
amerykańskie za granicą, niebankowe instytucje finansowe
6. System bankowy Niemiec - trzy filary bankowości niemieckiej, restrukturyzacja systemu bankowego w Niemczech, banki
zagraniczne w Niemczech, banki niemieckie działające za granicą
7. System bankowy Szwajcarii - specyfika szwajcarskiego systemu bankowego, struktura systemu bankowego, Szwajcaria jako
centrum offshorowe, przyszłość szwajcarskiego systemu bankowego
8. System bankowy Litwy lub Rosji lub Ukrainy lub Chin
9. Czynniki przewagi konkurencyjnej banków - atrakcyjność klientów z punktu widzenia banku, rodzaje bankowości, kryteria
wyboru banku przez klienta, postrzeganie banków przez klientów
10. Rachunki bankowe - rodzaje rachunków, umowa i funkcjonowanie rachunku bankowego, NRB, IBAN, koszty prowadzenia
rachunków bankowych
11. Produkty i operacje bankowe - definicja i charakterystyka produktów bankowych, rodzaje operacji bankowych
12. Operacje bankowe pasywne - charakterystyka operacji pasywnych, rodzaje depozytów, rodzaje odsetek bankowych,
bankowe papiery wartościowe
13. Operacje bankowe aktywne, analiza procedur i dokumentów - wniosek kredytowy, ocena zdolności kredytowej osób
fizycznych i przedsiębiorstw, umowa kredytowa, zabezpieczenie spłaty kredytów
14. Operacje bankowe rozliczeniowe - operacje gotówkowe i bezgotówkowe, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty
płatnicze, poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, zabezpieczenie banknotów. Dostosowanie wybranych operacji do
standardów SEPA
15. Rozrachunki międzyoddziałowe i międzybankowe (krajowe i międzynarodowe) - ELIXIR, SORBNET, EuroELIXIR,
SORBNET-EURO, SWIFT
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa i uzupełniająca (do wyboru dla studentów):
1. E. Gostomski, Bankowość międzynarodowa, wyd. UG, Gdańsk 2010.
2. Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J. K. Solarz, Constans Szczecin 2012
3. W. Baka, Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005
4. Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, red. M. Wiatr, Difin, Warszawa 2012, rozdziały 2, 4, 8, 9, 15, 18.
5. Współczesna bankowość detaliczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2011, rozdziały: 3, 4, 7, 11,12.
6. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006, rozdz. 4, 5, 7
7. J. Rutecka, J. Bednarz, Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej - wyniki badania empirycznego,
"Współczesna Gospodarka", 2017 Vol. 8 Issue 2, s. 1-18.
Kontakt

j.bednarz@ug.edu.pl, egostomski@wp.pl,
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