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Nazwa przedmiotu Ekonomika banku

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

IHZ

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.FL.345

Pkt.ECTS

2

Limit osób

30

Nazwa specjalności

BRAK;

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

Wykład

30

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

3 SS1,

Semestr:

6,

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

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
WE
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na zajęciach
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Uczestnictwo w wykładach z ekonomii/bankowości

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza ekonomiczna
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Premiowana będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach (zadawanie pytań, prowadzenie polemiki,
uzupełnianie wypowiedzi wykładowcy swoimi spostrzeżeniami praktycznymi i w oparciu o własne
doświadczenia).
Ocena punktowa:
51% - 60% dst
61% - 70% dst +
71% - 80% db
81% - 90% db+
91% - 100% bdb
Cele przedmiotu

Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunków ekonomia i / lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Efekty kształcenia się
Wiedza

E1_W03

ma podstawową wiedzę o kapitale, ryzyku i zarządzaniu aktywami i pasywami w bankach

E1_W08

ma wiedzę o zarządzaniu finansami banku
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty

E1_W03

X

X

X

E1_W08

X

X

X
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Umiejętności

E1_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z zarządzaniem bankiem
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty

E1_U01

X

Kompetencje

E1_K01

X

X

X

X

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty

E1_K01

X
Treści programowe

Bank jako przedsiębiorstwo, cele i organizacja
Sprawozdania finansowe banków
- bilans
- rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- informacja dodatkowa
Kapitał własny banków
Wycena aktywów bankowych
Zarządzanie ryzykiem bankowym
- ryzyko kredytowe banku
- ryzyko płynności
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko kursowe
- ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych i nieruchomości
- ryzyko prawne
- ryzyko operacyjne
Wskaźniki oceny działalności banku
- współczynnik wypłacalności
- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności
- wskaźniki marketingowe
Procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym
Wycena produktów bankowych
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Współczesna bankowość tom 1, pod red. A Zaleska, Warszawa 2006
Raporty NBP i KNF
miesięczniki: Bank, Gazeta Bankowa, Nowoczesny Bank Spółdzielczy
Kontakt

egostomski@wp.pl,

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Eugeniusz Gostomski

2/2

