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A. Cel przedmiotu

Głównym celem zajęć jest dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy studentów w zakresie podstawowych aspektów
działalności banków we współczesnym modelu pośrednictwa finansowego oraz zaprezentowanie instytucjonalnoorganizacyjnych ram funkcjonowania sektora bankowego.
B. Ogólna charakterystyka zajęć (abstrakt)

System bankowy. Rodzaje banków oraz podstawy prawne ich funkcjonowania. Bank centralny i instrumenty polityki
pieniężnej. Nadzór i regulacje nadzorcze. Gwarantowanie depozytów. Operacji bankowe. Elementy etyki w bankowości.
Podstawy sprawozdawczości finansowej i analiza sytuacji finansowej banku. Ryzyko w bankowości - pojęcie,
klasyfikacja, metody analizy i zarządzania.
C. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

1. Objaśnić zasady funkcjonowania banku i znaczenie sektora bankowego dla sfery realnej
gospodarki.
2. Określić istotę działalności instytucji sieci bezpieczeństwa systemu bankowego wraz z
wykazaniem ich roli w sektorze bankowym
3. Rozumieć zasady prowadzenia uniwersalnej i specjalistycznej działalności bankowej oraz
sposób oceny jej efektów
4. Rozumieć ryzyko podejmowane w działalności bankowej i możliwości zarządzania nim

Umiejętności

1. Przeanalizować znaczenie i wpływ sieci bezpieczeństwa finansowego na działalność
bankową.
2. Ocenić ofertę produktów i usług bankowych dowolnego banku.
3. Ocenić w podstawowym zakresie efektywność i ryzyko działalności banku

Kompetencje
społeczne

1. Wykazać umiejętność samodzielnej oceny bieżących zjawisk w sektorze bankowym.
2. Rozumieć zasady dobrych praktyk w działalności bankowej
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D. Tematyka zajęć

1

System bankowy. Rodzaje banków.

2

Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej.

3

Nadzór finansowy i charakterystyka wybranych regulacji nadzorczych.

4

Systemy gwarantowania depozytów i mechanizm uporządkowanej likwidacji (resolution)

5

Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych; segmentacja klientów. Organizacja
działalności bankowej.

6

Operacje banków uniwersalnych (w segmencie detalicznym i korporacyjnym) i operacje banków
specjalistycznych (inwestycyjnych, hipotecznych).

7

Analiza i porównanie operacji bankowych z zastosowaniem matematyki finansowej.

8

Ochrona konsumenta. Etyka w działalności bankowej.

9

Sprawozdania finansowe banku oraz ocena sytuacji finansowej banku.

10

Klasyfikacja ryzyka bankowego.

11

Ryzyko kredytowe: zdolność kredytowa klienta, credit scoring i credit rating; zarządzanie
ryzykiem kredytowym.

12

Ryzyko płynności: analiza luki płynności i zarządzanie płynnością.

13

Ryzyko stopy procentowej: analiza luki stopy procentowej, duration i zarządzanie ryzykiem stopy
procentowej.

14

Ryzyko rynkowe: otwarte pozycje i podstawy VaR.

15

Zarządzanie bankiem w czasie kryzysu. Restrukturyzacja.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

Świat bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2019; Bankowość, M. Zaleska (red.), CH Beck, Warszawa 2013; J.
Grzywacz, Podstawy bankowości, Difin, 2006; M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Bankowość.
Instytucje - operacje - zarządzanie, Poltext, Warszawa 2017;
F. Literatura uzupełniająca

K.Matthews, J.Thompson, Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007; P. Masiukiewicz, Zarządzanie sanacją banku,
OW SGH, Warszawa, 2011 Współczesna bankowość centralna, W.L. Jaworski, A. Szelągowska (red.), CeDeWu,
Warszawa 2012; Wybrane przez wykładowcę artykuły i opracowania.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

Świat bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018; Europejska unia bankowa, M. Zaleska (red.), Difin,
Warszawa 2015; Bankowość, M. Zaleska (red.), Beck, Warszawa 2013; Współczesna bankowość, M. Zaleska (red.),
Difin, Warszawa 2007.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane

I. Wymiar i forma zajęć
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Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

45

35

45

Wykład

30

14

30

Ćwiczenia

15

-

15

-

21

-

Praca samodzielna pod kontrolą
wykładowcy

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

70%

ocena z ćwiczeń

30%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
referaty
dyskusje
udział praktyków

