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Nazwa przedmiotu Bankowość

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

Ekonomia/MSG

Kod ECTS

14.3.E.PZ.2433

Pkt.ECTS

3

Nazwa specjalności

BRAK;

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

Wykład

16

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 NS1,

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

20

Semestr:

5,

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

55

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Sumaryczna liczba godzin:

75

Język wykładowy:

polski

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskud=sja na zajęciach
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

mikroekonomia

Wymagania wstepne

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

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Ocena studentów z przedmiotu Bankowość zgodna z regulaminem studiów.
Premiowane będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach (zadawanie pytań, prowadzenie polemiki,
uzupełnianie wypowiedzi wykładowcy swoimi spostrzeżeniami praktycznymi i w oparciu o własne
doświadczenia).
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie banku jako przedsiębiorstwa finansowego, sposobu jego funkcjonowania na rynku, oferty
usług dla osób prywatnych i korporacyjnych oraz ewolucji systemu bankowego w Polsce.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W01

student ma elementarną wiedzę z zakresu bankowości

E1_W03

student ma podstawową wiedzę o relacjach między zjawiskami zachodzącymi w bankach
i na rynku usług bankowych

E1_W06

student zna właściwe dla bankowości metody i narządzia pozyskiwania danych

E1_W08

student ma wiedzę o procesach transformacyjnych podmiotów, instytucji i struktur na
rynku usług bankowych

E1_W10

student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu dobrej praktyki bankowej
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W01

X

X

X

E1_W03

X

X

X

E1_W06

X

X

X

E1_W08

X

X

X

E1_W10

X

X

X
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Umiejętności

E1_U01

student potrafi obserwować i interpretować zjawiska zachodzące w bankowości

E1_U03

student potrafi pozyskiwać dane do analizy procesów zachodzących w bankach

E1_U05

student prawidłowo posługuje się systemem normatywnym w celu rozwiązywania
konkretnych problemów z zakresu bankowości

E1_U08

student posiada umiejętność obserwacji i umie analizować zjawiska w bankowości za
pomocą metod naukowych
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

X

X

E1_U03

X

X

X

E1_U05

X

X

X

E1_U08

X

X

X

Kompetencje

E1_K01

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

E1_K04

student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy i różne warianty rozwiązań

E1_K07

student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz komunikować się z
otoczeniem

E1_K08

student kieruje sięwzględami etycznymi i respektuje zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X

X

X

E1_K04

X

X

X

E1_K07

X

X

X

E1_K08

X

X

X

Treści programowe
I Wykład
1. Emisja i formy pieniądza
2. Polityka pieniądza
3. Banki jako pośrednicy na rynku finansowym
4. System bankowy w Polsce - struktura, miejsce w systemie finansowym kraju
5. Transformacja polskiego systemu bankowego
6. Udział inwestorów zagranicznych w polskim systemie bankowym
7. Tendencje we współczesnej bankowości (dezintermediacja, liberalizacja, sekurytyzacja, rozwój bankowości elektronicznej)
8. Prawne podstawy działalności bankowej
9. Funkcje i organizacja banku komercyjnego
10. Operacje bankowe a produkty bankowe
11. Rachunki bankowe
12. Operacje pasywne banków
13. Operacja pośredniczące banków
14. Kredyty bankowe dla gospodarstw domowych
15. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw
16. Ryzyko kredytowe banku i formy zabezpieczenia banku przed tym ryzykiem
17. Windykacja należności bankowych
18. Zarządzanie pozostałym ryzykiem bankowym
19. Wycena i efektywność produktów bankowych
20. Działalność banków na rynku kapitałowym

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Eugeniusz Gostomski

2/3

SYLABUS rok akademicki 2019/20
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
21. Kanały dystrybucji porduktów bankowych
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
Bankowość, red. M. Zaleska, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013
Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska, Difin Warszawa 2016
Literatura uzupełniająca:
E. Gostomski i inni, Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy o bankowości, BODiE, Poznań 2017
Bankowość detaliczna, red. J. Kaleśnik, Difin Warszawa 2016 J. Grzywacz,
Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016,
Jestem nowy, red. E. Gostomski, Poznań 2009.
Nowoczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom I, Difin, Warszawa 2007
Kontakt

eugeniusz.gostomski@ug.edu.pl,
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