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1 Plan studiów II stopnia prowadzonych w formie 

niestacjonarnej 
Finanse i Rachunkowość, II stopień, niestacjonarne 

     

semestr I W Inne ECTS E/Zo 

Polityka pieniężna 18 21 9 E 

Zarządzanie portfelem akcji i obligacji 18 18 7 zo 

Zarządzanie portferlem kredytowym 15 12 5 zo 

Rachunek kosztów 18 18 9 E 

RAZEM 69 69 30 2 

      

semestr II W Inne ECTS E/Zo 

Rachunkowość zarządcza 18 21 7 E 

Prawne podstawy funkcjonowania systemu 

bankowego 
15 9 4 zo 

Prawne podstawy działalności 

ubezpieczeniowej 
15 0 3 zo 

Zarządzanie instytucjami kredytowymi 18 18 5 E 

Zarządzanie finansami w sektorze 

publicznym 
18 21 5 E                       

Seminarium 0 18 4 z 

Język obcy 0 18 2 E 

RAZEM 84 105 30 4 

     

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym 

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Standardy sprawozdawczości finansowej 15 18 7 E 

Kreatywność i innowacje 9 18 5 zo 

Seminarium 0 18 4 z 

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa 12 12 6 E 

Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony 

JST 
12 12 5 E 

Ryzyko finansowe w obrocie zagranicznym 12 0 3 zo 

RAZEM 60 78 30 3 

     

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe 

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Standardy sprawozdawczości finansowej 15 18 7 E 

Kreatywność i innowacje 9 18 5 zo 

Seminarium 0 18 4 z 

Zarządzanie finansami banku 12 12 6 E 

Bankowość specjalistyczna 12 12 5 E 

Bankowość elektroniczna 12 0 3 zo 

RAZEM 60 78 30 3 
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Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe 

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Standardy sprawozdawczości finansowej 15 18 7 E 

Kreatywność i innowacje 9 18 5 zo 

Seminarium 0 18 4 z 

Administracja i postępowanie podatkowe   12 12 5 E 

Podstawy doradztwa podatkowego 12 12 5 E 

Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego 12 12 4 zo 

RAZEM 60 90 30 3 

     

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym 

semestr III W Inne ECTS E/Zo 

Standardy sprawozdawczości finansowej 15 18 7 E 

Kreatywność i innowacje 9 18 5 zo 

Seminarium 0 18 4 z 

Strategie finansowania gospodarki 

samorządowej 
18 18 6 E 

Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne 

przedsiębiorczości 
15 15 5 E 

Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach 

samorządu terytorialnego 
15 0 3 zo 

RAZEM 72 87 30 3 

     

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku Międzynarodowym 

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rachunkowość bankowa 12 15 4 zo 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 9 12 5 zo 

Seminarium 0 18 12 zo 

Strategie przedsiębiorstwa w biznesie 

międzynarodowym 
12 12 3 E 

Przedsiębiorstwo na globalnym rynku 

kapitałowym 
12 12 3 E 

RAZEM 57 69 30 3 

     

Bankowość i Pośrednictwo Finansowe 

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rachunkowość bankowa 12 15 4 zo 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 9 12 5 zo 

Seminarium 0 18 12 zo 

Bankowa obsługa przedsiębiorstw 12 12 3 E 

Współpraca sektora publicznego z bankami 12 12 3 E 

RAZEM 57 69 30 3 
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Doradztwo Podatkowe i Ubezpieczeniowe 

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rachunkowość bankowa 12 15 4 zo 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 9 12 5 zo 

Seminarium 0 18 12 zo 

Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego 12 12 3 E 

Podstawy doradztwa inwestycyjnego 12 12 3 E 

RAZEM 57 69 30 3 

     

Finanse i Rachunkowość w Samorządzie Terytorialnym 

semestr IV W Inne ECTS E/Zo 

Rachunkowość bankowa 12 15 4 zo 

Prawo pracy 12 0 3 E 

Marketing usług finansowych i księgowych 9 12 5 zo 

Seminarium 0 18 12 zo 

Gospodarka komunalna 12 15 6 E 

RAZEM 45 60 30 2 
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2 Opisy przedmiotów – sylabusy II stopnia – kolejność 

alfabetyczna 

 

 

ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE 

 

W
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K
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Nazwa przedmiotu: Administracja i postępowanie podatkowe Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_19 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:   A Specjalność:  

Doradztwo podatkowe i 

ubezpieczeniowe 

Rok / semestr: 2/3 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

Walczak Bogusław dr hab. prof. US       

 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania 

administracji podatkowej w Polsce oraz z najważniejszymi zagadnieniami, 

dotyczącymi procedur postępowania podatkowego.     

Wymagania wstępne 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse przedsiębiorstwa 

i Systemy podatkowe 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe zadania organów 

administracji podatkowej oraz podstawy tzw. formalnego 

prawa podatkowego  w Polsce.     

 

K_W01 

 

K_W02 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 
02  student potrafi wykazać się umiejętnością 

samodzielnego prowadzenia korespondencji z organami 
K_U01 S2A_U08 
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skarbowymi, zgodnie z istniejącymi procedurami 

podatkowymi.    

   

 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

S2A_U02 

S2A_U03 

S2A_U07 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie prawidłowego 

stosowania procedur prawa podatkowego dla 

bezpiecznego (pod kątem prawnym i finansowym)  

funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych.  

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

 

S2A_K02 

 S2A_K04,05 

S2A_K07 

 S2A_K04  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1. Podstawy prawne formalnego prawa podatkowego w Polsce. Ordynacja podatkowa. 3 

2. Administracja podatkowa w Polsce – struktura i podstawy funkcjonowania. 3 

3. Postępowanie podatkowe  2 

4. Tryby postępowania podatkowego  2 

5. Odpowiedzialność karna i administracyjna podatników i płatników. 2 
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Forma zajęć – ćwiczenia  

1.Administracja podatkowa w Polsce – struktura i podstawy funkcjonowania 3 

2. Podatek dochodowy w postępowaniu podatkowym 3 

3. Podatek Vat w postępowaniu podatkowym. 2 

4. Podatki lokalne w postępowaniu podatkowym. 2 

5. Odpowiedzialność karna i administracyjna podatników i płatników. 2 
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Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone 

prezentacji i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. 

Praca indywidualna i w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie 

samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

02, 03 

 

01,02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 
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Literatura podstawowa 

 

1. Dzikowski H., Ordynacja podatkowa, CH Beck,  Warszawa 2011 

2. Walczak B., System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008 

3.  Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 36 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 35 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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ANALIZA FUNDAMENTALNA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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Nazwa przedmiotu: Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_19 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma 

zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium Seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

Dr Dominika Kordela  

 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami analizy fundamentalnej 

oraz omówienie praktycznych implikacji wykorzystania analizy 

fundamentalnej w przedsiębiorstwach i procesie inwestycyjnym. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza  z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów 

przedsiębiorstw, rynków finansowych oraz umiejętność jej zastosowania, tj.: 

znajomość pojęć związanych z finansowaniem przedsiębiorstw, 

sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw oraz rynkiem finansowym, 

umiejętność definiowania podstawowych kategorii makroekonomicznych, 

analizy podstawowych danych finansowych przedsiębiorstw oraz oceny 

podstawowych zjawisk na rynku finansowym. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student potrafi definiować i opisywać etapy analizy 

fundamentalnej 

 

 

02 student zna podstawowe wskaźniki wykorzystywane 

przy analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W06 

Umiejętności 

03 student potrafi dokonać na podstawie  kategorii 

makroekonomicznych, wskaźników analizy finansowej  i 

wybranych metod wstępnej analizy fundamentalnej 

przedsiębiorstwa 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U08 

S2A_U02 

S2A_U03,08 
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04 student potrafi zinterpretować dla celów analizy 

fundamentalnej przedsiębiorstwa  podstawowe wskaźniki 

rynku kapitałowego 

 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

 

 S2A_U07,08 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

05 student  akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania 

analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa dla strategii 

inwestycyjnej. 

 

06 student zachowuje otwartość na inne analizy, metody 

i strategie stosowane w procesie inwestowania  

 

K_K01 

K_K02 

 

K_K03 

K_K04 

 

S2A_K02 

S2A_K04,05 

 

 S2A_K07 

S2A_K04  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Podstawowe zasady inwestowania. 2 

2. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej.   2 

3. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej.    2 

4. Wycena papierów wartościowych.   2 

5. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.    2 

6. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej.   1 

7. Analiza fundamentalna a analiza techniczna. 1 
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Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Analiza makroekonomiczna jako element składowy analizy fundamentalnej.    2 

2. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej.    2 

3. Analiza sektorowa i sytuacyjna przedsiębiorstwa.   2 

4. Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane przy analizie fundamentalnej 2 

5. Wycena akcji spółki 2 

6. Analiza fundamentalna a analiza techniczna. 2 
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Metody kształcenia 

 

 wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

 analiza podstawowych źródeł literatury, 

 rozwiązywanie i analiza zadań, 

 ćwiczenia poświęcone prezentacji i analizie zagadnień objętych 
programem nauczania przedmiotu,  

 praca indywidualna i w grupach, dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

 Kolokwium obejmujące zagadnienia przedstawiane 
na  ćwiczeniach oraz  w trakcie pracy zespołowej. 

 Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia 
prezentowane na wykładach oraz przyswojone przez 
studentów w trakcie samodzielnej pracy nad 

02,03,04 

01,03,05,06 
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studiowaniem literatury. Ocenę końcową stanowi 
ostateczna ocena z egzaminu. 

             

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.  

 Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte). 

Literatura podstawowa 

 

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007 

2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, 

ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008 

3. Ritchie J.C.,  Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997 

4. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

 

1.    1. Jajuga K., Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW  
      w  Warszawie, Warszawa 2006  
2. Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, 

Warszawa 2011 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 46 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 40 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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BANKOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW 

 

W
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a 
Z
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u 

Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw Kod przedmiotu:04.3.VI.47.S.1.21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: niestacjonarne, II 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Bankowość i 

Pośrednictwo Finansowe 

Rok / semestr: II rok, 4 semestr Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
12 12     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Przemysław Pluskota 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z  istotą bankowości korporacyjnej oraz współczesnymi 

produktami bankowymi dla przedsiębiorstw.  

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa, podstaw 

bankowości, usług bankowych oraz roli i znaczenia sektora przedsiębiorstw we 

współczesnej gospodarce. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości, w 

tym w szczególności bankowości korporacyjnej  

 

02 Student wymienia i charakteryzuje specyfikę i rodzaje 

produktów  bankowych dla przedsiębiorstw 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

 

S2A_W01,02 

S2A_W04 

S2A_W01 

 

S2A_W11 

S2A_W11 

S2A_W11 

 

Umiejętności 

03 Student porównuje i klasyfikuje podstawowe rodzaje usług 

bankowych wchodzących w zakres bankowości korporacyjnej. 

 

04 Student analizuje i ocenia rodzaje usług bankowych dla 

przedsiębiorstw 

K_U01 

K_U02 

 

K_U03 

K_U05 

S2A_U01,08 

S2A_U01, 02 

 

S2A_U08 

S2A_U08 

Kompetencje 

społeczne 
05 Student swobodnie dyskutuje na temat bankowości 

korporacyjnej, rodzajów produktów bankowych dla 

K_K01 

K_K02 

S2A_K01 

S2A_K07 
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przedsiębiorstw. 

 

06 Student wyraża opinie na temat produktów bankowych, co 

świadczy o  jego zorientowaniu w tematyce przedmiotu 

K_K03 

 

K_K04 

K_K05 

S2A_K01 

 

S2A_K06 

S2A_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1. Istota, przedmiot i podmiot bankowości korporacyjnej 1 

2. Segmentacja rynku w działalności bankowej i jej znaczenie w diagnozowaniu popytu na 
produkty i usługi finansowe 

2 

3. Bankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 1 

4. Rachunki bankowe dla przedsiębiorstw i zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych 2 

5. Produkty rozliczeniowe i finansujące działalność handlową 2 

6. Bankowość elektroniczna dla korporacji 2 

7. Produkty bankowe wspomagające ograniczanie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie 1 

8. Zarządzanie informacją gospodarczą 1 

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Rynek usług bankowych dla przedsiębiorstw 1 

2. Projektowanie procesu kredytowego dla przedsiębiorstw 2 

3. Współczesne metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw 1 

4. Alternatywne instrumenty finansowania przedsiębiorstw 1 

5. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm 2 

6. Operacje pośredniczące w ofercie dla przedsiębiorstw 2 

7. Ocena korporacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych 2 

8. Marketing w usługach bankowych dla przedsiębiorstw 1 

Metody kształcenia 
wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 

prezentacja, ćwiczenia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium 

Egzamin pisemny 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 

zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach. 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Tom I, Difin, Warszawa 2007. 
2. M. Zaleska (red.), Bankowość, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013. 
3. M. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa, 2012 
4. A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 

2009. 
Literatura uzupełniająca 

 

5. R. Szewczyk (red.), Bankowa obsługa firmy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, 
Warszawa 2002. 

6. Flejterski S., Świecka B. (red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 
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2007 
7. E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. 
8. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 
9. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 26 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student ma wiedzę w zakresie bankowości elektronicznej. 

 

02 Student zna  narzędzia bankowości elektronicznej. 

K_W01 

K_W02 

 

K_W03 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01, 02 

S2A_W03 

 

S2A_W01 

S2A_W11 

S2A_W11 

Umiejętności 

03 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

bankowości elektronicznej w praktyce życia codziennego. 

 

K_U01 

K_U02 

S2A_U01 

S2A_U01,02 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Bankowość elektroniczna 

 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych/ Zakład 

Finansów Osobistych i Behawioralnych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  studia drugiego 

stopnia/ studia niestacjonarne 

 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

Bankowość i Pośrednictwo 

Finansowe  

Rok / semestr:  

Rok 2/ semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

Specjalnościowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar zajęć 

 
12      

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
dr hab. Beata Świecka, prof. US 

Prowadzący zajęcia 

 
według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studenta z zagadnieniami wiązanymi z bankowością elektroniczną: jej 

narzędziami, instrumentami, stanem i tendencjami rozwojowymi na świecie i w 

Polsce, jak również, korzyściami i  zagrożeniami wynikających z jej zastosowania 

przez klientów bankowych. Dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień 

zajęcia będą prowadzone w laboratorium bankowym BankLab.   

Wymagania wstępne 

 

 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu bankowości. 
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04 Student ma umiejętność rozumienia i analizowania rynku 

usług bankowych świadczonych drogą elektroniczną. 

 

K_U03 

K_U05 

 

S2A_U08 

S2A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w działaniu, potrafi 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie 

usług bankowych świadczonych drogą elektroniczną. 

 

06 Student potrafi współdziałać w grupie i widzi potrzebę 

ustawicznego uczenia się w zmiennym otoczeniu. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

K_K04 

K_K05 

S2A_K01 

S2A_K07 

S2A_K01 

 

S2A_K07 

S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Wprowadzenie w świat bankowości elektronicznej 1 

2. Pojęcie, ewolucja i klasyfikacja bankowości elektronicznej 2 

3. Obrót i płatności bezgotówkowe. Postawy i poziomy zaawansowania bezgotówkowego 2 

4. Karty płatnicze jako elektroniczne instrumenty płatnicze. Pieniądze nowej generacji  2 

5. Bankowość internetowa i płatności internetowe 2 

6. Bankowość mobilna i płatności mobilne  2 

7. Instrumenty bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami osobistymi 2 

- 12 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych: w formie prezentacji i filmów, dyskusja, zajęcia 

w laboratorium BankLab 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

Egzamin/ projekt 

 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu/projektu oraz 

aktywność na zajęciach.  

Literatura podstawowa 

 

 

1. Schatt D., Laplanche R.,  Virtual Banking: A Guide to Innovation and Partnering, Wiley 
Publishing 2014.  

2. Świecka B., Bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2010. 
3. Żukowska H., Żukowski M. (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 2013. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Brett K., Bank 3.0, Studio Emka, Warszawa 2013. 
2. Gkoutzinis A., Internet banking and the law in Europe, Cambridge University Press 

2010. 

3. Świecka B., Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2008. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Dan+Schatt
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Renaud+Laplanche
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 13 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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BANKOWOŚĆ SPECJALISTYCZNA 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu: Bankowość specjalistyczna Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.1_20 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: niestacjonarne, II 

stopnia 

Profil kształcenia: A Specjalność: Bankowość i 

Pośrednictwo Finansowe 

Rok / semestr:  

II rok, 3 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
12 12     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Magdalena Zioło prof. US 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat specyfiki i funkcjonowania banków 

specjalnych i wskazanie ich roli w systemie bankowo-finansowym. W trakcie 

procesu dydaktycznego szczególna uwaga zostanie zwrócona na produkty i usługi 

bankowości specjalistycznej oraz na jej odmienność na tle zainteresowań 

bankowości uniwersalnej.  

Wymagania wstępne Wymagana jest wiedza z zakresu finansów i bankowości 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny bankowości 

specjalistycznej  

 

02 Student opisuje i identyfikuje rodzaje banków specjalnych,  

usług i produktów bankowości specjalistycznej 

K_W01  
K_W08  
K_W11 

  

K_W02  
K_W08  

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W11 
S1A_W11 

 

S1A_W03 
S1A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje podstawowe pojęcia z zakresu 

bankowości specjalistycznej w ujęciu podmiotowym i 

przedmiotowym 

 

04 Student klasyfikuje, porządkuje  i porównuje podstawowe 

pojęcia z zakresu bankowości specjalistycznej na tle 

zagadnień z bankowości uniwersalnej 

K_U01  
K_U02  

 

K_U02  
K_U05  
K_U06  

S1A_U01 

S1A_U02 

 

S1A_U02 
S1A_U08 
S1A_U05 

S1A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat bankowości 

specjalistycznej i jej roli  we współczesnym rynku bankowo- 

finansowym 

K_K01  
K_K03  

 

S1A_K01 

S1A_K01 
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06 Student wyraża opinie i dyskutuje na temat kierunków 

ewolucji bankowości specjalistycznej w warunkach zmiennego 

otoczenia 

K_K02  
K_K05  

S1A_K04 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1. Banki specjalistyczne i przesłanki ich funkcjonowania w ramach rynku bankowo-
finansowego 

1 

2. Klasyfikacja banków specjalistycznych i  formalno-prawne podstawy ich działalności oraz 
zadania 

2 

3. Banki komunalne i regionalne jako szczególny rodzaj podmiotów bankowości 
specjalistycznej 

2 

4. Rola banków specjalistycznych w finansowaniu zapotrzebowania na kapitał finansowy  2 

5. Aktywność banków specjalistycznych w lokowaniu nadwyżek kapitałowych 2 

6. Działalność doradcza w ofercie banków specjalnych i obszary decyzji finansowych objęte 
wsparciem 

2 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego jako specjalistyczny bank wspierający realizację zadań z 
zakresu polityki społeczno-gospodarczej państwa 

1 

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Bankowość uniwersalna a bankowość specjalistyczna 1 

2. Rodzaje banków na współczesnym rynku finansowym 1 

3. Współczesne problemy bankowości spółdzielczej 1 

4. Bankowość detaliczna a bankowość korporacyjna. Problematyka konsorcjów bankowych 2 

5. Ekonomiczno – organizacyjne aspekty bankowości hipotecznej. Refinansowanie kredytów 
hipotecznych z rynku kapitałowego 

2 

6. Bankowość inwestycyjna w praktyce – gra symulacyjna „Pierwszy Milion”. Zajęcia w 
BankLabie 

2 

7. Innowacje bankowe w bankowości elektronicznej i mobilnej 2 

8. Nowe trendy w bankowości specjalistycznej  – bankowość ekologiczna 1 

 

Metody kształcenia 

 

wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 

eksperyment myślowy, prezentacja, zajęcia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium 

Egzamin: w formie pisemnej 

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium na koniec semestru. Oceniany jest zasób wiedzy 

studenta i umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto 

warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach i praca w grupach. 

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

10. M. Zaleska (red.), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013. 
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Literatura uzupełniająca 

 

1. A. Szelągowska, Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2010 
2. A. Szelągowska, Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010 
3. A. Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa 2009 
4. A. Szelągowska, Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa 2011 
5. A. Szelągowska, Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2011 
6. Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls 

Biznesu itp. 
7. Źródła internetowe: Portal NBP, KNF,bankier.pl, obserwator finansowy.pl 

www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 31 

Udział w konsultacjach 30 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka komunalna 

 

Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.II.7_22 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse I Rachunkowość w 

Samorządzie Terytorialnym 

Rok / semestr:  

Rok 2, semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 15     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Magdalena Ziolo 

Prowadzący zajęcia według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z ważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wykonywania 

zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, których celem jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Problematyka gospodarki komunalnej 

przedstawiona zostanie w kontekście m.in. gospodarki nieruchomościami, 

utrzymania czystości i porządku, gospodarowania odpadami, zaopatrzenia w wodę, 

energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, odprowadzanie ścieków.  

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawy funkcjonowania systemu realizacji 

usług z zakresu użyteczności publicznej przez JST na 

poziomie lokalnym i regionalnym, 

 

 

02 student identyfikuje zasady prowadzenia gospodarki 

komunalnej 

 

K_W01 

K_W03 

K_W04 

 

 

K_W05 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W01,07 

S2A_W06 

 

 

S2A_W06,07 

S2A_W010 

S2A_W06 

S2A_W06 

Umiejętności 
03 student klasyfikuje, ocenia oraz rozpoznaje określone 

instrumenty finansowe, organizacyjne wsparcia sektora non-

profit, zna tryb współpracy między podmiotami polityki lokalnej 

K_U01 

K_U02 

S2A_U08 

S2A_U02,06 
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i regionalnej na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców 

 

K_U03 

K_U04 

K_U06 

S2A_U03,08 

S2A_U08 

S2A_U05,06 

Kompetencje 

społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 

gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

S2A_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

wykład  

1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej  2 

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego 2 

3. Własność komunalna a własność prywatna  2 

4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

2 

5. Rodzaj działalności gospodarczej a dobór formy organizacyjno-prawnej  2 

6. Case study i podsumowanie wykładów  2 

 12 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na 
warunki konkurowania na lokalnym rynku  

2 

2. Zlecanie zadań z zakresu użyteczności publicznej organizacjom pożytku publicznego  2 

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności komunalnej - przykłady 3 

4. Porozumienia i związki jako pośrednia forma realizacji zadań samorządowych 2 

5. Wykorzystanie partnerstwa publiczno - prywatnego do realizacji zadań samorządowych 2 

6. Transformacja gospodarki komunalnej – obserwacje, wnioski postulaty na przyszłości 2 

7. Dysfunkcje działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na 
warunki konkurowania na lokalnym rynku  

2 

 15 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, case study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 Kolokwium, weryfikacja poprzez obserwację 

Egzamin pisemny 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin pisemny, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych (kolokwium, 

aktywność na zajęciach). Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Rakoczy B.: Prawo gospodarki komunalnej, Wyd. LexisNexis, 2010 
2. Bałdyga M., Gospodarka komunalna, Wyd. Alphapro 2005 
3. Kańduła S., Przybylska J., Organizacja działalności gospodarczej samorządu 
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            terytorialnego w Polsce. Wyd. AE w Poznaniu 2008. 

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1.  Sochacka-Krysiak H., (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wyd. SGH w 

      Warszawie 2003. 

 2.   Roczne informacje o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego zamieszczone 

na stronach internetowych http://prywatyzacja.msp.gov.pl 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 27 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 53 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI 
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u 

Nazwa przedmiotu:  
   Język angielski 

Kod przedmiotu: 
09.3.VI.47.A.II.00_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 
Nazwa kierunku: 
Finanse i Rachunkowość 
Forma studiów: 
studia niestacjonarne II 
stopnia 

Profil kształcenia: 
A 

Specjalność:  
wszystkie 

Rok / semestr:  
Rok I, semestr II 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
angielski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

 18 godzin     

Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 
Prowadzący zajęcia Wg przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe 
zgodne ze specjalizacją kierunku na poziomie B2 +. 

Wymagania wstępne Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo 
pozwalające na zrozumienie tekstów dotyczących 
finansów i rachunkowości oraz tekstów o charakterze 
akademickim. 

K_W01 S2A_W01 

Umiejętności 

02 Rozumie teksty dotyczące finansów i rachunkowości, a 
także teksty o charakterze ogólnoakademickim. Potrafi 
dostrzec znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. 

03 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne 
dot. finansów i rachunkowosci, a także przedstawić wyniki 
swoich własnych badań naukowych. 

04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi 
ustne dotyczące języka potrzebnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku akademickim i w 
środowisku pracy 

 
K_U08 
K_U08 

 
K_U08 
K_U08 

 
 

K_U08 
K_U08 

 
 
 

S2A_U10 
S2A_U11 
 
S2A_U09 
S2A_U11 
 
 
S2A_U10 
S2A_U11 

 

Kompetencje 
społeczne 

05 Ma świadomość uczenia się przez całe życie. 
06 Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. 
07 Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań 

K_K05 
K_K05 
K_K02 

S2A_K06 
S2A_K04 
S2A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –lektorat 30 
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 

odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. (patrz: literatura 
podstawowa). 

12 

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z 
celów nauczania na poziomie B2+ 

12 

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 6 
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Metody kształcenia 
 

1. konwersacje 
2. symulacja scenek z życia codziennego 
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego) 
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów  
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) 
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy) 
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

 
1. egzamin  
2. sprawdzian  
3. esej  
4. projekt grupowy 
5. weryfikacja poprzez obserwację 

 
01, 02, 04, 05, 06 
01, 02, 04, 06 
01, 02, 03, 06, 07 
01, 02, 04, 07 
01, 02, 04, 05, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę  
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, 
prac pisemnych lub prezentacji  
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności 
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według 
wskazania w planie studiów 

Literatura podstawowa 

Prowadzący mogą wybrać wśród następujących podręczników: 
Wydawnictwo Macmillan 
1) Philip Kerr, Lindsay Clandfield, Ceri Jones, Jim Scrivener, Roy Norris; Straightforward 
(pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) 
2) Power base 
3) Sue Kay, Vaughan JonesNew; Inside Out (pre-intermediate, intermediate, upper-
intermediate) 
4) Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries, Jackie McAvoy, Kate Pickering, Rebecca Robb 
Benne; Global (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) 
5) John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson, Karen Richardson, John Sydes, Marie 
Kavanagh; The Business (pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate) 
6) Roy Norris; CAE 
Wydawnictwo Oxford University Press 
7) Clive Oxenden Christina Latham Koenig; New English File (pre-intermediate, 
intermediate, upper-intermediate) 
8) Ian MacKenzie; English for Finance (B2) 
9) Evans Virginia, Milton James; FCE Listening&Speaking 
Wydawnictwo Longman 
10) David Falvey, David Otton, Simon Kent, Margaret O'Keeffe, Iwonna Dubicka; Market 
Leader 
 

Literatura uzupełniająca 

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie 
przez studenta; może to być na przykład "Angielski No problem!" B1 + B2C1. 
- Legal English 
- Guardian Weekly 
- National Geographic 
- Business Vocabulary and Grammar 
- Round-Up 5,6 
- Introduction to international Legal English 
- Tourism Macmillan 

 -     Hotels and Catering Macmillan 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowanie się do zajęć 5 
Studiowanie literatury 4 
Udział w konsultacjach 3 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Inne( zdawanie egzaminu)  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 
Liczba punktów ECTS 2 ECTS 

 

JĘZYK OBCY – JĘZYK FRANCUSKI 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk
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Nazwa przedmiotu:  
   Język francuski 

Kod przedmiotu: 
09.3.VI.47.A.II.00_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 
Nazwa kierunku: 
Finanse i Rachunkowość 
Forma studiów: 
studia niestacjonarne II 
stopnia 

Profil kształcenia: 
A 

Specjalność:  
wszystkie 

Rok / semestr:  
Rok I, semestr II 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
francuski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

 18 godzin     

Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 
Prowadzący zajęcia Wg przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe 
zgodne ze specjalizacją kierunku na poziomie B2 +. 

Wymagania wstępne Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i 
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów 
dotyczących finansów i rachunkowości oraz tekstów o 
charakterze akademickim. 

K_W01 S2A_W01 

Umiejętności 

02 Rozumie teksty dotyczące finansów i rachunkowości, a 
także teksty o charakterze ogólnoakademickim. Potrafi 
dostrzec znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. 

03 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne 
dot. finansów i rachunkowości, a także przedstawić wyniki 
swoich własnych badań naukowych. 

04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi 
ustne dotyczące języka potrzebnego do prawidłowego 

 
K_U08 
K_U08 

 
K_U08 
K_U08 

 
 

S2A_U10 
S2A_U11 
 
S2A_U09 
S2A_U11 
 
 
S2A_U10 
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funkcjonowania w środowisku akademickim i w 
środowisku pracy 

K_U08 
K_U08 

 
 
 

S2A_U11 
 

Kompetencje 
społeczne 

05 Ma świadomość uczenia się przez całe życie. 
06 Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. 
07 Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań 

K_K05 
K_K05 
K_K02 

S2A_K06 
S2A_K04 
S2A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –lektorat 30 

1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i 
pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. 
(patrz: literatura podstawowa). 

12 

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i 
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+ 

12 

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 6 

 
Metody kształcenia 
 

1. konwersacje 
2. symulacja scenek z życia codziennego 
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego) 
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów  
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) 
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy) 
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

 
1 egzamin  
2. sprawdzian  
3. esej  
4. projekt grupowy 
5. weryfikacja poprzez obserwację 

 
01, 02, 04, 05, 06 
01, 02, 04, 06 
01, 02, 03, 06, 07 
01, 02, 04, 07 
01, 02, 04, 05, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę  
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, 
prac pisemnych lub prezentacji  
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności 
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według 
wskazania w planie studiów 

Literatura podstawowa Elodie Heu, Jean-Jacques Mabilat, Edito B2+, Wyd. Didier, Paris, 2006 

Literatura uzupełniająca 

 Bloomfield Anatole et Emmanuelle Daill. DELF B2 : 200 activités. CLE International, 

 Boulares, Michele et Jean-Louis Frerot. Grammaire progressive du français : niveau 
avancé. CLE International, 

 Leroy-Miquel Claire. Vocabulaire progressif du français : niveau avancé. CLE 
International, strony internetowe przydatne w realizacji powyższego programu podane 
przez  prowadzącego zajęcia 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowanie się do zajęć 5 
Studiowanie literatury 4 
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Udział w konsultacjach 3 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Inne( zdawanie egzaminu)  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 
Liczba punktów ECTS 2 ECTS 

 

 

 

JĘZYK OBCY – JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

W
yp
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a 
Z
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Nazwa przedmiotu:  
   Język hiszpański 

Kod przedmiotu: 
09.3.VI.47.A.II.00_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 
Nazwa kierunku: 
Finanse i Rachunkowość 
Forma studiów: 
studia niestacjonarne II 
stopnia 

Profil kształcenia: 
A 

Specjalność:  
wszystkie 

Rok / semestr:  
Rok I, semestr II 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
hiszpański 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

 18 godzin     

Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 
Prowadzący zajęcia Wg przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe 
zgodne ze specjalizacją kierunku na poziomie B2 +. 

Wymagania wstępne Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i 
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów 
dotyczących finansów i rachunkowości oraz tekstów o 
charakterze akademickim. 

K_W01 S2A_W01 

Umiejętności 

02 Rozumie teksty dotyczące finansów i rachunkowości, a 
także teksty o charakterze ogólnoakademickim. Potrafi 
dostrzec znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. 

03 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne 
dot. finansów i rachunkowości, a także przedstawić wyniki 
swoich własnych badań naukowych. 

04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi 
ustne dotyczące języka potrzebnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku akademickim i w 
środowisku pracy 

 
K_U08 
K_U08 

 
K_U08 
K_U08 

 
 

K_U08 
K_U08 

 
 

S2A_U10 
S2A_U11 
 
S2A_U09 
S2A_U11 
 
 
S2A_U10 
S2A_U11 
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Kompetencje 
społeczne 

05 Ma świadomość uczenia się przez całe życie. 
06 Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. 
07 Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań 

K_K05 
K_K05 
K_K02 

S2A_K06 
S2A_K04 
S2A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –lektorat 30 

1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i 
pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. 
(patrz: literatura podstawowa). 

12 

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i 
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+ 

12 

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 6 

 
Metody kształcenia 
 

1. konwersacje 
2. symulacja scenek z życia codziennego 
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego) 
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów  
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) 
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy) 
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

1. egzamin lub  
2. sprawdzian  
3. esej  
4. projekt grupowy 
5. weryfikacja poprzez obserwację 

01, 02, 04, 05, 06 
01, 02, 04, 06 
01, 02, 03, 06, 07 
01, 02, 04, 07 
01, 02, 04, 05, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę  
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, 
prac pisemnych lub prezentacji  
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności 
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według 
wskazania w planie studiów 

Literatura podstawowa F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno – NUEVO VEN 3 

Literatura uzupełniająca 

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie 
przez studenta; może to być na przykład "Hiszpański  No hay problema!" B1 + B2C1. 
Ponadto student powinien stale korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika 
do gramatyki języka hiszpańskiego.  

 Last but not least, student powinien stopniowo przyzwyczajać się do stałego czytania 
prasy hiszpańskojęzycznej. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowanie się do zajęć 5 
Studiowanie literatury 4 
Udział w konsultacjach 3 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Inne( zdawanie egzaminu)  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 



 30 

Liczba punktów ECTS 2 ECTS 

 

 

 

 

JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI 
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Nazwa przedmiotu:  
   Język niemiecki 

Kod przedmiotu: 
09.3.VI.47.A.II.00_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 
Nazwa kierunku: 
Finanse i Rachunkowość 
Forma studiów: 
studia niestacjonarne II 
stopnia 

Profil kształcenia 
A 

Specjalność:  
wszystkie 

Rok / semestr:  
Rok I, semestr II 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
niemiecki 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

 18 godzin     

Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 
Prowadzący zajęcia Wg przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe 
zgodne ze specjalizacją kierunku na poziomie B2 +. 

Wymagania wstępne Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i 
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów 
dotyczących finansów i rachunkowości oraz tekstów o 
charakterze akademickim. 

K_W01 S2A_W01 

Umiejętności 

02 Rozumie teksty dotyczące finansów i rachunkowości, a 
także teksty o charakterze ogólnoakademickim. Potrafi 
dostrzec znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. 

03 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne 
dot. finansów i rachunkowości, a także przedstawić wyniki 
swoich własnych badań naukowych. 

04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi 
ustne dotyczące języka potrzebnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku akademickim i w 
środowisku pracy 

 
K_U08 
K_U08 

 
K_U08 
K_U08 

 
 

K_U08 
K_U08 

 
 
 

S2A_U10 
S2A_U11 
 
S2A_U09 
S2A_U11 
 
 
S2A_U10 
S2A_U11 

 

Kompetencje 
społeczne 

05 Ma świadomość uczenia się przez całe życie. 
06 Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. 
07 Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań 

K_K05 
K_K05 
K_K02 

S2A_K06 
S2A_K04 
S2A_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –lektorat 30 

1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i 
pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. 
(patrz: literatura podstawowa). 

12 

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z 
celów nauczania na poziomie B2+ 

12 

3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 6 

 
Metody kształcenia 
 

1. konwersacje 
2. symulacja scenek z życia codziennego 
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego) 
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów  
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) 
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy) 
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

1. egzamin  
2. sprawdzian  
3. esej  
4. projekt grupowy 
5. weryfikacja poprzez obserwację 

01, 02, 04, 05, 06 
01, 02, 04, 06 
01, 02, 03, 06, 07 
01, 02, 04, 07 
01, 02, 04, 05, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę  
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, 
prac pisemnych lub prezentacji  
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności 
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według 
wskazania w planie studiów 

Literatura podstawowa 

Prowadzący mogą wybrać wśród następujących podręczników: 
1. Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD 
2. Langenscheidt  
3. Studio D B2 Cornelsen  

Literatura uzupełniająca 

Zalecany jest dodatkowy podręcznik z tego samego poziomu realizowany samodzielnie 
przez studenta; może to być na przykład "Niemiecki Keine Problem!" B1 + B2C1. 
Ponadto student powinien stale korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika 
do gramatyki języka niemieckiego.  

 Last but not least, student powinien stopniowo przyzwyczajać się do stałego czytania 
prasy niemieckojęzycznej 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowanie się do zajęć 5 
Studiowanie literatury 4 
Udział w konsultacjach 3 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Inne( zdawanie egzaminu)  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 
Liczba punktów ECTS 2 ECTS 

http://www.langenscheidt.pl/oferta/podreczniki/liceum_i_lektoraty/aspekte_b2/aspekte_b2_lehr_und_ab_teil_1_mit_2_audio_cd.html
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JĘZYK OBCY – JĘZYK ROSYJSKI 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z
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pó
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ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu:  
   Język rosyjski 

Kod przedmiotu: 
09.3.VI.47.A.II.00_11 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 
Nazwa kierunku: 
Finanse i Rachunkowość 
Forma studiów: 
studia niestacjonarne II 
stopnia 

Profil kształcenia: 
A 

Specjalność:  
wszystkie 

Rok / semestr:  
Rok I, semestr Ii 

Status przedmiotu /modułu: 
obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 
rosyjski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

konwersatorium seminarium 
inne  

(wpisać jakie) 
Wymiar 
zajęć 

 18 godzin     

Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 
Prowadzący zajęcia Wg przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe 
zgodne ze specjalizacją kierunku na poziomie B2 +. 

Wymagania wstępne Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i 
słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów 
dotyczących finansów i rachunkowości oraz tekstów o 
charakterze akademickim. 

K_W01 S2A_W01 

Umiejętności 

02 Rozumie teksty dotyczące finansów i rachunkowości, a 
także teksty o charakterze ogólnoakademickim. Potrafi 
dostrzec znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. 

03 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne 
dot. finansów i rachunkowości, a także przedstawić wyniki 
swoich własnych badań naukowych. 

04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi 
ustne dotyczące języka potrzebnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku akademickim i w 
środowisku pracy 

 
K_U08 
K_U08 

 
K_U08 
K_U08 

 
 

K_U08 
K_U08 

 
 
 

S2A_U10 
S2A_U11 
 
S2A_U09 
S2A_U11 
 
 
S2A_U10 
S2A_U11 

 

Kompetencje 
społeczne 

05 Ma świadomość uczenia się przez całe życie. 
06 Pracuje samodzielnie nad powierzoną pracą. 
07 Wykazuje kreatywność podczas realizowanych zadań 

K_K05 
K_K05 
K_K02 

S2A_K06 
S2A_K04 
S2A_K05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
Forma zajęć –lektorat 30 

1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie, mówienie, czytanie i 
pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. 
(patrz: literatura podstawowa). 

12 

2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z 
celów nauczania na poziomie B2+ 

12 
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3. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 6 

 
Metody kształcenia 
 

1. konwersacje 
2. symulacja scenek z życia codziennego 
3. słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości  
4. oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego) 
5. czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów  
6. ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) 
7. pisanie krótkich tekstów (maile, listy) 
8. prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień 

Metody weryfikacji        
efektów kształcenia 
 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

1. egzamin  
2. sprawdzian  
3. esej  
4. projekt grupowy 
5. weryfikacja poprzez obserwację 

01, 02, 04, 05, 06 
01, 02, 04, 06 
01, 02, 03, 06, 07 
01, 02, 04, 07 
01, 02, 04, 05, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

FORMA zaliczenia według planu studiów: egzamin lub zaliczenie na ocenę  
WARUNKI zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, 
prac pisemnych lub prezentacji  
OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności 
OCENĘ z lektoratu stanowi ocena z egzaminu lub kolokwium zaliczeniowego według 
wskazania w planie studiów 

Literatura podstawowa 

Jeden z podręczników do wyboru (wszystkie na poziomie obejmującym obszar od punktu B1 
do punktu B2  
1) Pado A., start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP 
2) Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Vot i my, cz. 2 i 3, Wydawnictwa Szkolne PWN 
3)Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Kurs języka rosyjskiego B1-- B2, 
Cogit 
 

Literatura uzupełniająca 

Pado A., ty za ili protiv, Materiały uzupełniające, WSiP 
Duchnowska D., Russkij yazyk, podgotovitelnye materialy k ekzamienu TELC urovrn B1, B2, 
Politechnika Krakowska 
Ponadto student powinien stale korzystać ze słownika monolingwalnego oraz z podręcznika 
do gramatyki języka rosyjskiego, np. H. Stelmach,Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook 

 Materiały przygotowane przez lektora 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 
Przygotowanie się do zajęć 5 
Studiowanie literatury 4 
Udział w konsultacjach 3 
Przygotowanie projektu / eseju / itp. 3 
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 
Inne( zdawanie egzaminu)  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 
Liczba punktów ECTS 2 ECTS 
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KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

W
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Nazwa przedmiotu: Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach 

samorządu terytorialnego 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Finanse i rachunkowość w 

samorządzie terytorialnym 

Rok  2 / semestr  3 

 

Status przedmiotu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15      

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (m.g.koczkodaj@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i 

praktycznymi aspektami związanymi z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego 

oraz kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego  

Wymagania wstępne 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, finansów samorządu 

terytorialnego, ustroju samorządu terytorialnego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia i zjawiska 

związane z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą  

 

 

 

02 potrafi wymienić funkcje kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego 

K_W01 

K_W03 

K_W04 

 

 

 

K_W05 

K_W07 

K_W10 

K_W11 

 

 

S2A_W01,02 

S2A_W01,07 

S2A_W06 

 

 

 

S2A_W06,07 

S2A_W10 

S2A_W06,07 

S2A_W06 

mailto:m.g.koczkodaj@wzieu.pl
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Umiejętności 

03 rozróżnia działania wynikające z kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego 

  

 

04 dokonuje analizy ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej i 

audytu wewnętrznego 

K_U01 

K_U02 

 

 

K_U03 

K_U04 

K_U06 

S2A_U08 

S2A_U02,06 

 

 

S2A_U03,08 

S2A_U08 

S2A_U05,06 

Kompetencje 

społeczne 

05 podczas dyskusji problemowej na zajęciach student potrafi 

zachować otwartość na poglądy pozostałych uczestników 

dyskusji oraz sam zabiera głos w dyskusji 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zagadnień 2 

2. Kontrola zarządcza a audyt 2 

3. Standardy kontroli zarządczej 2 

4. Procedury kontroli zarządczej 2 

5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika jednostki w zakresie audytu wewnętrznego i 
kontroli zarządczej 

3 

6. Zasady i regulacje audytu wewnętrznego 2 

7. Analiza i zarządzanie ryzykiem na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej  2 

Suma 15 

Metody kształcenia 
Prezentacje multimedialne 

Dyskusja otwarta 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 

01, 02, 03, 04 

05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Forma pisemna: pytania testowe oraz opisowe. Ocenę końcową stanowi ostateczna 

ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Kowalczyk E.,  Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory 

instrukcji i procedur. Wyd. Presscom 2010. 

2. Kiziukiewicz T., (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. 

Wyd. 2 Wyd. Difin 2009. 

Literatura uzupełniająca 3. Sławińska-Tomtała E., Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne 
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 wskazówki wdrożenia systemu. Wyd. C.H.Beck, 2010 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE 
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Nazwa przedmiotu: Kreatywność i innowacje 

 

Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.II.2_13 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Efektywności Innowacji 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 9 18     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Joanna Markiewicz 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą innowacyjności i 

kreatywności oraz przygotowanie studenta do praktycznego stosowania metod 

zarządzania procesem innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwiązywania 

problemów. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu podstaw marketingu i zarządzania. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student potrafi zdefiniować pojęcie „innowacje” oraz 

wymienia rodzaje i źródła innowacji 

 

02  Student potrafi tłumaczyć procesy innowacyjne 

 

03 Student potrafi wyjaśnić  uwarunkowania innowacyjności w 

skali mikro, mezo i makro 

K_W01 

 

 

K_W04 

 

K_W04 

K_W06 

 

S2A_WO1 

 

 

S2A_W06 

 

S2A_W06 

S2A_W01 

 

Umiejętności 

04 Student potrafi dobrać kreatywne metody rozwiązywania 

problemów w zakresie funkcjonowania firmy oraz potrafi 

przeanalizować jej innowacyjność 

 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

 

S2A_UO1 

S2A_UO2 

S2A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student jest zorientowany na właściwą komunikację i 

postawę społeczną jako podstawę procesów innowacyjnych  
K_K01 S2A_KO1,02 
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06 Student aktywnie uczestniczy w pracy w grupach 

K_K02 

 

K_K03 

S2A_KO4 

 

S2A_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie 

innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne.  

3 

2. Istota procesów innowacyjnych 1 

3. Modele biznesu w aspekcie innowacyjności firm 1 

4. Uwarunkowania innowacyjności w skali mikro, mezo i makro 2 

5  Zarządzanie kreatywnością: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup, stymulowanie  

kreatywności 

1 

6. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie Innowacji 1 

SUMA: 9 

Forma zajęć –  ćwiczenia  

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, źródła innowacji oraz znaczenie 

innowacji we współczesnej gospodarce i rozwoju przedsiębiorstw – przykłady 

4 

2. Istota procesów innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 2 

3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjności – przykłady innowacyjnych firm 2 

4. Innowacyjna firma w ujęciu modelu biznesu 2 

5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji, interakcje, systemy 

innowacji, klastry. 

2 

6. Kreatywne metody rozwiązywania problemów – stymulowanie kreatywności 2 

7. Innowacyjność krajów OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wyników w zakresie Innowacji 2 

8. Regionalne Strategie Innowacyjności  2 

SUMA: 18 

 

Metody kształcenia 

 

Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja), metody problemowe (wykład 

problemowy oraz metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja panelowa, burza 

mózgów), metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium-  test wielokrotnego wyboru 

Prezentacja multimedialna 

01,02,03,04 

05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest wykonanie przygotowanie i przedstawienie 

prezentacji multimedialnej oraz zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.  Ocenę 

końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 
2006.  
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Literatura uzupełniająca 

 

2. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2011 

3. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjność w działalności 
przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007. 

4. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-
2020, Szczecin 2011. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 27 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 17 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 36 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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MARKETING USŁUG FINANSOWYCH I KSIĘGOWYCH 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Marketing usług finansowych i księgowych Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.11_15 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Marketingu Usług 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr: 2 / 4 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 9 12     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Magdalena Małachowska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z przesłankami stosowania i 

narzędziami marketingu w instytucjach finansowych oraz księgowych. Ponadto 

zostanie przekazana wiedza z zakresu specyfiki i odmienności działań 

marketingowych podejmowanych w podmiotach z tej sfery. 

Wymagania wstępne Wiedza z podstaw marketingu i podstaw ekonomii. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01. Zna podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu, 

rozpoznaje sytuacje marketingowej na rynku 

usług finansowych i księgowych. 
 

 

02. Rozróżnia zachowania rynkowe podmiotów 

indywidualnych i instytucjonalnych. 

K_W01 

K_W04 

 

 

K_W06 

 

S2A _W01 

S2A _W06 

 

 

S2A _W01,07 

 

Umiejętności 
03. Potrafi dobrać i zaprojektować instrumenty 

marketingowe dla wskazanego przykładowych 

instytucji  finansowych. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

 

S2A _U01 

S2A _U01 

S2A_U04 

 

Kompetencje 

społeczne 

04. Docenia znaczenie poszerzania wiedzy 
 

 

05. Pracuje w zespole. 

K_K01 

K_K03 

 

 

S2A _K01 

S2A _K01 
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K_K02 

 

S2A _K04,05 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 9 

1. Specyfika usług finansowych i księgowych oraz zróżnicowanie rynku tych usług. 1 

2.  Istota oraz ewolucja marketingu usług finansowych i księgowych. 1 

3. Marketingowe otoczenie instytucji finansowych. 1 

4. Konsument na rynku usług finansowych i księgowych. Segmentacja rynku. 1 

5. Kształtowanie jakości usługi finansowej i cykl jej życia. Innowacje produktowe 2 

6. Istota obsługi klienta. Pełny cykl obsługi klienta. 1 

7. Prezentacja projektów 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Polityka ceny oraz dystrybucji w usługach finansowych i księgowych. 1 

2. Polityka komunikowania się instytucji finansowych i księgowych z rynkiem. 1 

3. Rola pracownika w procesie świadczenia usług finansowych. Marketing wewnętrzny i relacyjny 2 

4. Strategiczne planowanie marketingowe w instytucjach finansowych i księgowych. 4 

5. Jakość i sposoby kształtowania obsługi klienta w instytucjach finansowych i księgowych.  4 

 

Metody kształcenia 

 

wykład z użyciem technik multimedialnych oraz studiów przypadków 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Prezentacje, projekt. 01, 02, 03, 04, 05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Przygotowanie projektu dla wybranej instytucji finansowej, aktywność na zajęciach. Ocenę 

końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Żurawik B., Żurawik W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000. 

2. Perenc J. (red.), Marketing Usług – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego 2005. 

3. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 2001 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kolasa M., Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008.  

2. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 21 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 24 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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PODSTAWY DORADZTWA INWESTYCYJNEGO 
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e
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n
k
u

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy doradztwa inwestycyjnego  Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_22 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Doradztwo podatkowe i 

ubezpieczeniowe 

Rok / semestr:  

rok 2 / semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

wykład Ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr Dominika Kordela 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa 

inwestycyjnego w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych 

oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności w 

zakresie doradztwa inwestycyjnego 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu rynku finansowego, znajomość instytucji i instrumentów 

finansowych, wiedza  z rachunkowości. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe zadania doradców 

inwestycyjnych oraz podstawy prawne prowadzenia 

takiej działalności w Polsce 

 

02 student rozumie istotę  analizy fundamentalnej i 

potrafi opisać  narzędzia analizy  technicznej 

 

 

03 student wyjaśnia znaczenie  i zastosowanie 

instrumentów pochodnych 

 

K_W01 

K_W02 

 

 

K_W05 

K_W09 

 

K_W10 

 

S2A_W02 

S2A_W03 

 

 

S2A_W07 

S2A_W07 

 

S2A_W07 

Umiejętności 
04 student potrafi opisać  procedury zmierzające do 

zdobycia uprawnień doradcy inwestycyjnego i ma 
K_U01 S2A_U08 
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umiejętność analizy praktycznych problemów 

dotyczących takiego doradztwa 

 

 

05 student potrafi analizować ryzyko inwestycyjne w 

oparciu o poznane miary 

K_U02 

K_U03 

 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

S2A_U02 

S2A_U03 

 

 S2A_U07,08 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

06 student krytycznie podchodzi do poszczególnych 

rodzajów inwestycji umiejętnie wskazując ich wady i 

zalety 

 

 

07 akceptuje i rozumie znaczenie doradców 

inwestycyjnych na rynku finansowym 

K_K01 

K_K02 

 

 

K_U03 

K_K04 

 

S2A_K02 

 S2A_K03 

 

 

 S2A_K07  

S2A_K02,04 

  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Doradztwo finansowe jako usługa dla gospodarstw domowych. 1 

1. Doradztwo inwestycyjne jako element doradztwa finansowego.  1 

2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa inwestycyjnego  w Polsce. 1 

3. Podstawowy zakres obowiązków doradców inwestycyjnych. 1 

4. Instytucje doradztwa inwestycyjnego w Polsce i samorząd doradców inwestycyjnych. 1 

5. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców inwestycyjnych 1 

6. Ryzyko inwestycyjne i miary efektywności inwestycji 2 

7. Nowe instrumenty i usługi finansowe 2 

8. Ryzyko i efektywność inwestycji alternatywnych 2 

SUMA 12 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa 3 

2. Analiza techniczna rynku akcji 2 

3. Ryzyko inwestycyjne, ryzyko portfela, stopa zwrotu z portfela  2 

4. Zastosowanie instrumentów pochodnych 3 

5. Przegląd testów egzaminacyjnych KNF. 2 

SUMA 12 

 

Metody kształcenia 

 

 wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

 analiza podstawowych źródeł literatury, 

 rozwiązywanie i analiza zadań, 

 ćwiczenia poświęcone prezentacji i analizie zagadnień objętych 
programem nauczania przedmiotu,  

 praca indywidualna i w grupach, dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        
 Nr efektu 

kształcenia 
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efektów kształcenia 

 

z sylabusa 

 Kolokwium obejmujące zagadnienia przedstawiane 
na  ćwiczeniach oraz  w trakcie pracy zespołowej. 

 Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia 
prezentowane na wykładach oraz przyswojone 
przez studentów w trakcie samodzielnej pracy nad 
studiowaniem literatury. 

 

02,03,05,06 

 

01,04,07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 Zaliczenie pisemne: pytania otwarte i zadania.  

 Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte). 
             Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Czekaj  J.(red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa 

2008 

2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. WN 

PWN, Warszawa 2007 

3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa finansowe, 

ryzyko finansowe i inżynieria finansowa. WN PWN, Warszawa 2008 

4. Waliszewski K, Doradztwo Finansowe w Polsce.  CeDeWu, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Bernstein J., Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996 

2. Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, Parkiet, Warszawa 2008 

3. Nawrot W., Exchange-Traded Fund. Nowe produkty na rynku funduszy 

inwestycyjnych. CeDeWu, Warszawa 2007 

4. Pruchnicka-Grabias I.(red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 

2008 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 9 

Studiowanie literatury 12 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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PODSTAWY DORADZTWA PODATKOWEGO 
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Nazwa przedmiotu: Podstawy doradztwa podatkowego Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_20 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

 Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku:  Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

Doradztwo podatkowe i 

ubezpieczeniowe 

Rok / semestr: 2/3 Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr hab. Bogusław Walczak, prof. US 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania doradztwa 

podatkowego w Polsce, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań prawnych 

oraz niezbędnych kompetencji dla rozpoczęcia i prowadzenia biur 

doradztwa podatkowego.     

Wymagania wstępne 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: Finanse 

przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Systemy podatkowe 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe zadania doradców 

podatkowych  oraz podstawy prawne prowadzenia takiej 

działalności w Polsce.     

 

K_W01 

K_W04 

K_W05 

K_W08 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W06 

S2A_W07 

S2A_W11 

S2A_W07 

S2A_W07,11 

Umiejętności 

02  student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające 

do zdobycia uprawnień doradcy podatkowego  i ma 

umiejętność analizy praktycznych problemów 

dotyczących takiego  doradztwa.   

   

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U05 

K_U07 

 

S2A_U08 

S2A_U02 

 S2A_U03,08 

 S2A_U07,08 
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K_U08  S2A_U07  

S2A_U09,10 

 

Kompetencje 

społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie doradców 

podatkowych  dla funkcjonowania przedsiębiorstw i 

gospodarstw domowych.  

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

 

 

S2A_K02 

 S2A_K04,05 

 S2A_K07 

 S2A_K02,04,07 

  

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykłady  

1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.  2 

2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce. 2 

3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo 

podatkowe. 

2 

3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo 

podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji podatkowej . 

2 

4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.  2 

5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych. 1 

6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych 1 

SUMA 12 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Doradztwo podatkowe jako element doradztwa finansowego.  2 

2. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce. 2 

3a. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo 

podatkowe. 

2 

3b. Podstawowy zakres obowiązków doradców podatkowych – działania poradnictwo 

podatkowe – prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzanie dokumentacji podatkowej . 

2 

4. Procedury zdobywania uprawnień doradcy podatkowego i rejestracja działalności.  2 

5. Instytucje doradztwa podatkowego w Polsce i samorząd doradców podatkowych. 1 

6. Odpowiedzialność karna i administracyjna doradców podatkowych 1 

SUMA 12 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone 

prezentacji i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. 

Praca indywidualna i w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i oraz przyswojone przez studentów w trakcie 

02, 03 

 

01,02 
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samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Mariański A., Ustawa o Doradztwie Podatkowym. Komentarz., Wolters Kluwer, 

Warszawa 2010 

2. Waliszewski K., Doradztwo Finansowe w Polsce., CeDeWu, Warszawa 2011   

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Walczak B., System podatkowy Polski, PTE, Szczecin, 2008 

2. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2006 

Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 36 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 35 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 



 48 

PODSTAWY DORADZTWA UBEZPIECZENIOWEGO 

 

W
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Nazwa przedmiotu: Podstawy doradztwa ubezpieczeniowego 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Doradztwo podatkowe i 

ubezpieczeniowe 

Rok / semestr: 2/3-4 

 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
24 24 - - - - 

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Anna Bera          

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studiujących z podstawowymi, prawnymi i ekonomicznymi 

uwarunkowaniami prowadzenia działalności doradztwa ubezpieczeniowego. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu podstaw prawa gospodarczego, finansów, bankowości i 

ubezpieczeń oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawowe zadania doradców inwestycyjnych. 

 

 

02 student zna podstawy prawne prowadzenia działalności 

doradczej z zakresu ubezpieczeń w Polsce. 

K_W01 

K_W04 

 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W06 

 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 

03 student potrafi przeprowadzić procedury zmierzające do 

zdobycia uprawnień doradcy inwestycyjnego. 

 

 

04student ma umiejętność analizy praktycznych problemów 

dotyczących doradztwa ubezpieczeniowego 

K_U01 

K_U02 

 

 

K_U03 

K_U05 

S2A_U08 

S2A_U02 

 

 

S2A_U03,08 

 S2A_U07,08 
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K_U07 

K_U08 

 S2A_U07 

 S2A_U09,10 

  

Kompetencje 

społeczne 

05 student akceptuje i rozumie znaczenie doradców 

inwestycyjnych dla prowadzenia efektywnej działalności 

inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.  

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

 

 

S2A_K02 

 S2A_K04,05 

 S2A_K07 

 

S2A_K02,04,07 

  

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 24 

1. Organizacja systemu ubezpieczeń w Polsce - struktura, uczestnicy i otoczenie regulacyjne 4 

2. Miejsce i znaczenie doradztwa ubezpieczeniowego na rynku usług finansowych  4 

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradczej na rynku ubezpieczeń 4 

4. Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu przedmiotowym 4 

5. Obszary działalności doradczej w zakresie kształtowania ochrony ubezpieczeniowej 4 

6. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako element doradztwa ubezpieczeniowego 4 

  

Forma zajęć - ćwiczenia 24 

1. Specyfika usług ubezpieczeniowych. 2 

2. Usługi ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych . 2 

3. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla gospodarstw domowych. 2 

4. Usługi ubezpieczeniowe dla podmiotów gospodarczych. 3 

5. Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych. 2 

6. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla podmiotów gospodarczych. 3 

7. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. 2 

8. Reformy systemów emerytalnych w Polsce i na świecie. 2 

9. Analiza ofert ubezpieczycieli. 4 

10. Aktualne tendencje rynkowe w zakresie usług ubezpieczeniowych. 2 

 

Metody kształcenia 

 

 

Prezentacja mulitmedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

Egzamin, kolokwium, projekt grupowy.  

 

 

01, 02, 03, 04, 05 
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Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie pisemne po trzecim semestrze, a egzamin po czwartym, ponadto przygotowanie projektu 

i prezentacja. Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Handschke J., Monkiewicz J., (red.), Ubezpieczenia – podręcznik akademicki. Wydawnictwo 

Poltext, Warszawa 2010  

2. Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i spoleczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, 2009. 

3. Chrościcki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, 2008. 

4. Przybylska-Kapuścińska W., Pośrednictwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, 

Warszawa 2009. 

5. Szelągowska A., Instytucje rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Cedewu, 2009. 

6. Wierzbicka E., Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwo Cedewu, 2010. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Pokrzywiak J., Broker ubezpieczeniowy, ubezpieczający, ubezpieczyciel, stosunki 

ubezpieczeniowe, Branta, 2005. 

2. Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2008 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 48 

Przygotowanie się do zajęć 60 

Studiowanie literatury 35 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia  

Inne 17 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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POLITYKA PIENIĘŻNA 
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Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.1_01 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse I Rachunkowość 

Forma studiów:   

Studia niestacjonarne II stopnia 

 

Profil kształcenia:  

A - ogólnoakademicki 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: rok 1 semestr 1 Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
18 21     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Ireneusz Jaźwiński (ireneusz.jazwinski@wzieu.pl) 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problematyką i rolą polityki pieniężnej oraz z 
kompetencjami banku centralnego. Ponadto celem procesu dydaktycznego 

jest omówienie instrumentarium polityki pieniężnej, wskazanie celów i 
narzędzi stosowanych przez władzę monetarną, wpływających na 

podstawowe parametry makroekonomiczne w gospodarce. 

Wymagania wstępne 

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, 

finansów, bankowości, w tym w szczególności znajomość zasad 

funkcjonowania i roli banków centralnych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny polityki 

pieniężnej i bankowości centralnej 

 

02 Student wymienia i opisuje instrumenty stosowane przez 

władzę monetarną w prowadzeniu polityki pieniężnej 

 

K_W01  

K_W02  

  

K_W08  

K_W11 

S2A_W01,02  

S2A_W03  

  

S2A_W11  

S2A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia z 

zakresu bankowości centralnej, polityki pieniężnej, roli i 

znaczenia banków centralnych we współczesnych 

gospodarkach 

 

04 Student klasyfikuje i porządkuje podstawowe instrumenty 

polityki pieniężnej 

K_U01 

K_U02 

 

 

K_U05 

K_U06 

S2A_U01,08 

S2A_U02,06  

  

  

S2A_U08  

S2A_U06 
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Kompetencje 

społeczne 

05 Student dyskutuje na temat bankowości 

centralnej, polityki pieniężnej i jej celów, 

instrumentów polityki pieniężnej oddziaływujących 

na podstawowe wielkości makroekonomiczne 

 

06 Student wyraża opinie na tematy związane z polityką 

pieniężną, co świadczy o jego zorientowaniu w temacie 

przedmiotu 

K_K01  

K_K02  

  

K_K03  

K_K05 

S2A_K01  

S2A_K07  

  

S2A_K01,07  

S2A_K06 

3 TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

3.1 Forma zajęć –  wykład 
18 

1. Pojęcie i elementy polityki pieniężnej 3 

2. Cele polityki pieniężnej 3 

3. Teoretyczne uwarunkowania polityki pieniężnej 3 

4. Narzędzia polityki pieniężnej 2 

5. Kanały transmisji monetarnej 2 

6. Realizacja polityki pieniężnej w Polsce 2 

7. Strategie i warianty polityki pieniężnej 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 21 

1. System bankowy. Bankowość centralna w Polsce i na świecie 1 

2. Polityka pieniężna jako wyraz interwencjonizmu państwowego 2 

3. Rodzaje celów polityki pieniężnej 2 

4. Tradycyjna koncepcja realizacji polityki pieniężnej 2 

5. Bezpośredni cel inflacyjny i prognozy inflacyjne 2 

6. Instrumenty polityki pieniężnej 2 

7. Ewolucja systemów kursowych 2 

8. Kurs walutowy, polityka kursowa a polityka pieniężna 3 

9. Działania banków centralnych w czasie kryzysów 2 

10. Kryzysy walutowe na świecie – studia przypadków 2 

11. Efektywność polityki pieniężnej względem polityki fiskalnej 1 

Metody kształcenia wykład z użyciem prezentacji, ćwiczenia, case study, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium w formie pisemnej 

Egzamin pisemny  

 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium (kolokwia). Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 
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 zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność na zajęciach.  

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny 

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. W. Przybylska – Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Wyzwania współczesnej polityki 
pieniężnej, Difin, Warszawa 2012 

2. H. Zadora, T. Zieliński, Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 
2012 

3. A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011 
4. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 

2008 
Literatura uzupełniająca 

 

1. M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, 
Wydawnictwo CH.Beck, Warszawa 2011. 

2. P. Ciżkowicz, Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna, PWE, Warszawa 2010 
3. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, 

Difin, Warszawa 2009.  
4. I. Jaźwiński, Podstawy polityki budżetowej i pieniężnej, w: Polityka gospodarcza, red. 

R. Czaplewski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 
5. Czasopisma:  Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik 

Gazeta Prawna, Puls Biznesu itp. 
6. Źródła internetowe: Portal NBP, obserwatorfinansowy.pl, bankier.pl. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 39 

Przygotowanie się do zajęć 61 

Studiowanie literatury 60 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 55 

Egzamin / zaliczenie 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225 

Liczba punktów ECTS 9 
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POLITYKA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE STRONY JST 
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Nazwa przedmiotu: Polityka wsparcia przedsiębiorstw ze strony JST Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_20 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse Przedsiębiorstw Na Rynku 

Międzynarodowym 

Rok / semestr:  

Rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Magdalena Zioło 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Głównym celem dydaktycznym jest wskazanie działań samorządu terytorialnego 

oraz innych podmiotów instytucjonalnych w tworzeniu warunków dla rozwoju 

gospodarczego w obecnych warunkach. Ponadto dokonana zostanie 

charakterystyka instrumentów ekonomicznych, regulacyjnych oraz organizacyjnych, 

które oddziałują na sektor MSP. Omówiona zostanie pomoc instytucjonalna 

(świadczona przez instytucje otoczenia biznesu).  

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna, identyfikuje i charakteryzuje podstawowe 

działania samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w 

tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego 

 

02 student wymienia i opisuje instrumenty wsparcia 

przedsiębiorstw ze strony JST 

 

K_W01 

K_W03 

 

 

K_W10 

K_W11 

 

S2A_W01,02 

S2A_W01,07 

 

 

S2A_W07 

S2A_W11 

 

Umiejętności 

03 student klasyfikuje, ocenia oraz rozpoznaje możliwość 

wykorzystania poszczególnych form wsparcia lokalnej 

przedsiębiorczości 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U08 

S2A_U02,06 

S2A_U03,08 
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 K_U06 S2A_U05,06 

 

Kompetencje 

społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 

gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

S2A_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

wykład  

1. Zakres pojęciowy dotyczący rozwoju przedsiębiorczości w kontekście  lokalnej i regionalnej polityki 

gospodarczej.  

2 

2. Czynniki i bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na lokalnych rynkach.   2 

3. Inwestorzy zewnętrzni a wspieranie lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 2 

4. Instrumenty interwencjonizmu samorządowego w oddziaływaniu na rozwój przedsiębiorstw – próba 

kategoryzacji  

2 

5. Ocena stanu istniejącego i perspektywy na przyszłość rozwoju rynków lokalnych w regionie – studium 

przypadków    

2 

6. Polityka innowacyjności i jej znaczenie w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw   2 

 12 

Ćwiczenia  

1. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w warunkach wzrostu i spowolnienia 

gospodarczego. 

2 

2. Instrumenty oddziaływania bezpośredniego JST na przedsiębiorczość (m.in. plany 

zagospodarowania przestrzennego, koncesje, dzierżawy, inwestycje publiczno-prywatne, 

dotacje). 

2 

3. Instrumenty oddziaływania pośredniego JST (m.in. stawki podatków i opłat lokalnych, 

zamówienia publiczne, usługi finansowo-doradcze). 

2 

4. Obszar lokalnych działań promocyjnych i integracja ze środowiskiem gospodarczym. 2 

5. Możliwości wsparcia finansowego sektora MSP, w szczególności w kontekście dotacji i 

refundacji środkami UE na poziomie lokalnym i regionalnym 

2 

6. Znaczenie klastrów i innych instytucji wsparcia przedsiębiorczości w polityce rozwoju 

lokalnego 

2 

 12 

Metody kształcenia 

 

Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, opracowanie case 

study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium, weryfikacja poprzez obserwację 

Egzamin pisemny 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 
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Forma i warunki 

zaliczenia 

Egzamin pisemny, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych (kolokwium, 

aktywność na zajęciach). Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju 
gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008,  

2. Strzelecki Z., (red.) Gospodarka regionalna i lokalna,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008 

3. Kaja J., Piech K., (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, SGH, 
Warszawa 2005,  

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kowalska K., (red.), Rozwój przedsiębiorczości w regionie, WSB  w Dąbrowie Górniczej, 
2006, 

2. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 
2007,  

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 25 

Studiowanie literatury 16 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 25 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 35 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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POMOC PUBLICZNA I WSPARCIE INSTYTUCJONALNE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna i wsparcie instytucjonalne 

przedsiębiorczości 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_20 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse I Rachunkowość w 

Samorządzie Terytorialnym 

Rok / semestr:  

Rok 2, semestr 3 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
15 15     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Magdalena Ziolo 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Głównym celem dydaktycznym jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy 
studentów w zakresie stosowania wspólnotowych zasad udzielania pomocy 
publicznej. W ramach zajęć student będzie miał okazję zapoznania się z 
regulacjami dotyczącymi zasad udzielania wsparcia ze środków publicznych, a 
także nabycia umiejętności przeprowadzania analizy w zakresie występowania 
pomocy publicznej. W ramach zajęć omówione zostaną poszczególne rodzaje 
pomocy publicznej wraz z ich praktycznymi przykładami. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

 

01 student zna podstawy mechanizmu oddziaływania pomocy 

publicznej na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw,  

 

 

02 student identyfikuje zasady otrzymywania publicznego 

wsparcia, rozróżnia rodzaje pomocy publicznej 

 

K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_W07 

 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W10 

 

S2A_W06,07 

S2A_W06 

Umiejętności 
03 student klasyfikuje, ocenia oraz rozpoznaje podmioty 

odpowiedzialne za kreowanie rozwoju lokalnego i 
K_U01 S2A_U08 
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regionalnego, oraz wskazuje określone instrumenty 

stymulowania rozwoju przedsiębiorstw,  

 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U06 

S2A_U02,06 

S2A_U08 

S2A_U08 

S2A_U05,06 

Kompetencje 

społeczne 

04 student dyskutuje i podejmuje się oceny bieżącej sytuacji 

gospodarczej w kontekście tematu zajęć 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

wykład  

1. Pojęcie pomocy publicznej, cel i zakres wsparcia publicznego.  3 

2. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP.   3 

3. Podmiot i przedmiot regulacji prawnych dotyczących pomocy publicznej.  2 

4. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej . 2 

5. Szczególne zasady absorpcji pomocy publicznej przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 3 

6. Pomoc publiczna w ocenie podmiotów sektor MSP i jej wpływ na warunki ekonomiczne 

przedsiębiorstw. 

2 

 15 

Ćwiczenia  

1. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.  2 

2. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP i jej wpływ na warunki ekonomiczne 
przedsiębiorstw. 

2 

3. Pomoc de minimis 2 

4. Programy, fundusze, instytucje wsparcia publicznego 2 

5. Wielkość i struktura wsparcia instytucjonalnego w Polsce i UE  2 

6. Wsparcie funkcjonowania sektora przedsiębiorczości ze środków publicznych - przykłady 2 

7. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej.  3 

 15 

Metody kształcenia Prezentacja multimodalna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, case study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium, weryfikacja poprzez obserwację 

Egzamin pisemny 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03, 04 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin pisemne, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych (kolokwium, 

aktywność na zajęciach). Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Burzyński J.,  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr, Warszawa 

2009 r. 

2. Pomoc publiczna – Vademecum. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa, 
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008 r. 

3. Choroszczak J., Mikule M., Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltex, 

Warszawa 2009 r. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum.  

2. Raporty o udzielonej pomocy publicznej UOKIK www.uokik.gov.pl 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 30 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 

 

 Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.15_07 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:   

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 1/2 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu dr Dorota Ambrożuk  

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawami regulacji prawnych dotyczących 

ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna (potrafi określić)  formy wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej  na terenie RP,  

 

 

02 student zna rodzaje ubezpieczeń, szczególnie występujące w 

działalności gospodarczej, 

 

 

03 student charakteryzuje formy wykonywania działalności w 

zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie RP 

K_W01 

K_W05 

 

K_W05 

K_W07 

 

K_W09 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W07 

 

S2A_W07 

S2A_W10 

 

S2A_W07 

S2A_W11 

Umiejętności 
04 student potrafi ocenić i wybrać odpowiednie ubezpieczenie 

dostosowując je np. do określonego rodzaju działalności 

gospodarczej 

K_U01 

K_U06 

S2A_U01 

S2A_U05 

Kompetencje 

społeczne 

05 student zdaje sobie sprawę z różnorodności ubezpieczeń 

oferowanych na polskim rynku ubezpieczeniowym i zachowuje 

krytycyzm i ostrożność w wyborze konkretnego ubezpieczenia, 

jednocześnie docenia wagę posiadania ubezpieczenia i potrzebę 

samodzielnego studiowania warunków umów 

ubezpieczeniowych oferowanych przez ubezpieczycieli 

K_K01 

K_K05 

 

S2A_K01 

S2A_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 
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Forma zajęć – wykład 15 

1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń, organizacja prawna ubezpieczeń w Polsce. 2 

2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe – rodzaje, warunki i zasady prowadzenia działalności 

agencyjnej i brokerskiej  

2 

3. Umowa ubezpieczenia – ogólna charakterystyka. Rodzaje ubezpieczeń – ogólna 

charakterystyka, ubezpieczenia  majątkowe i osobowe, ubezpieczenia obowiązkowe i 

dobrowolne. Uczestnicy stosunku ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia. Istotne 

postanowienia umowy ubezpieczenia. 

7 

4. Regulacja prawna ubezpieczeń obowiązkowych. 2 

5. Subrogacja (tzw. regres ubezpieczeniowy).Przedawnienie roszczeń z umowy 

ubezpieczenia. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia. 

2 

Metody kształcenia 
Wykład połączony z analizą tekstów przepisów dot. działalności ubezpieczeniowej i 

pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz dyskusją. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 01, 02, 03, 04,05 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie z oceną – forma pisemna w postaci udzielenia odpowiedzi opisowej na 

zadane pytania wraz z rozwiązaniem problemu . Ocenę końcową stanowi 

ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz-Toruń 2002,  

2. Kowalewski E., T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Komentarz, 

Warszawa 2004. 

3. Akty normatywne dot. działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa 

ubezpieczeniowego. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Górski W., Ubezpieczenia transportowe, Zielona Góra 1999, 

2. Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 2 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 18 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYTEMU BANKOWEGO 

 

 Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy funkcjonowania 

sytemu bankowego 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.II.15_06 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

 A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 1/2 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: j. polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar 

zajęć 
15 9     

Koordynator 

przedmiotu / modułu 
dr Daniel Dąbrowski 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności  

Cel przedmiotu / 

modułu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami podejmowania działalności bankowej, regulacjami 

nadzoru nad działaniem systemu bankowego oraz czynnościami bankowymi. 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

programu 

Odniesienie do efektów dla obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawy prawne 

funkcjonowania systemu bankowego w 

Polsce 

 

 

02 student zna rodzaje czynności 

bankowych, występujące w działalności 

gospodarczej, 

K_W01 

K_W05 

 

 

K_W07 

K_W09 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W07,11 

 

 

S2A_W10 

S2A_W07 

S2A_W11 

Umiejętności 

03 student potrafi analizować 

(interpretować) treść przepisów prawnych i 

wzorców umownych występujących w 

działalności bankowej  

K_U01 

K_U06 

 

S2A_U01 

S2A_U05 

 

Kompetencje 

społeczne 

04 student zdaje sobie sprawę z 

różnorodności ofert kredytów i pożyczek  

udzielanych przez banki. 

 

 

05. zachowuje krytycyzm i ostrożność w 

K_K01 

 

 

 

S2A_K01 
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wyborze konkretnego kredytu , docenia 

wagę samodzielnego studiowania 

warunków umów  zawieranych z bankiem 

K_K05 

 

S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 15 

1. System bankowy, rodzaje banków i reglamentacja działalności 
bankowej 

5 

2. Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków 3 

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – istota, struktura oraz zasady 
udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania 

3 

4. Narodowy Bank Polski – ustrojowa pozycja i funkcje 2 

5. Nadzór bankowy – organizacja, cele i środki działania 2 

Forma zajęć -ćwiczenia 9 

1.Formy rozliczeń pieniężnych prowadzonych przez bank 2 

2 Bankowe formy zabezpieczenia wykonania kontraktów -poręczenie 

bankowe, gwarancja, akredytywa 
2 

3.Typowe umowy bankowe – umowa pożyczki, kredytu, umowa o kredyt 

konsumencki, 
2 

4.Tajemnica bankowa- wzorce umowne w pr. bankowym, a uprawnienia 

konsumenta 
1 

5. Bank jako wierzyciel – bankowy tytuł egzekucyjny 2 

Metody kształcenia 

Wykład : wykład interaktywny 

Ćwiczenia- analiza tekstów prawnych z dyskusją  (praca w grupie–rozwiązywanie 

kazusów) 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

Kolokwium - test  

 

01, 02, 03, 04,05, 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Ocena jest ustalana na podstawie cząstkowych ocen uzyskanych przez studenta z 

zaliczenia materiału z wykładu oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń  

( forma pisemna- test). Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z zaliczenia 

przedmiotu. 

 

Literatura 

podstawowa 

1.  Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2011 

 2. Ciepiela Z., Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Warszawa 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

1. Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011 
2. Kaszubski R., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Warszawa 2006 

. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 36 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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PRAWO PRACY 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Prawo pracy Kod przedmiotu: 

14.3.VI.47.A.II.15_14 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

Katedra Prawa  Gospodarczego i Ubezpieczeń  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

 niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia : 

A 

Specjalność :  

wszystkie 

Rok / semestr:  

2/4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12      

Koordynator przedmiotu / modułu dr Krzysztof Wesołowski 

Prowadzący zajęcia 

 

 Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa pracy, a w 

szczególności dotyczącymi  zawierania umów o pracę , ich wypowiadania, jak 

również zakresem ochrony pracownika przed bezprawnym rozwiązaniem umowy, 

a także z instytucjami działającymi na  rynku pracy. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego (przedmiot: Elementy 

prawa) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna rodzaje umów występujących na rynku pracy 

oraz skutków prawnych związanych z ich zawarciem 

 

 

02  Ponadto student posiada znajomość ogólnych zasad 

rozwiązywania umów o pracę. 

 

K_W01 

K_W05 

K_W07 

 

K_W09 

K_W11 

 

S2A_W01,02 

S2A_W07,11 

S2A_W10 

 

S2A_W07 

S2A_W11 

 

Umiejętności 

03. Student potrafi dokonać interpretacji treści umowy o pracę 

 

 

 04 student  potrafi ocenić prawidłowość dokonanego 

wypowiedzenia umowy bądź jego wadliwość 

K_U01 

K_U06 

 

K_U01 

K_U06 

S2A_U01 

S2A_U05 

 

S2A_U01 

S2A_U05 

Kompetencje 05 potrafi określić skutki prawne i ekonomiczne  wynikające z  S2A_K01 
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społeczne zawieranych umów o pracę 

  

K_K01 

K_U05 

 

 

S2A_K03,06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1.Żródła prawa pracy, prawa i obowiązki pracownika  2 

2. Rodzaje umów o pracę oraz ich treść – analiza porównawcza 2 

3.Tryby ustania stosunku pracy-  rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie w trybie 

natychmiastowym oraz inne sposoby wygaśnięcia stosunku zatrudnienia 
3 

4.Rodzaje i zakres odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę 3 

5. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących  prawa pracy  

6. Instytucje rynku pracy – agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej 2 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład : wykład interaktywny 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Egzamin pisemny– test wielokrotnego wyboru.  

 

Efekt 1,2,3,4,5, 

Forma i warunki zaliczenia 

 

1. Egzamin – test wielokrotnego wyboru lub 
2. Aktywność na zajęciach –udzielanie odpowiedzi na ustanie zadawane pytania  

             Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

Literatura podstawowa 

 

1. Liszcz T., Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin 2010 
2. Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011 

 

Literatura uzupełniająca 

 

     1. Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć  

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 33 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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PRZEDSIĘBIORSTWO NA GLOBALNYM RYNKU KAPITAŁOWYM 

 

W
y
p
e

łn
ia

 Z
e
s
p

ó
ł 
K

ie
ru

n
k
u

 

Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na globalnym rynku 

kapitałowym 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_23 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

Finanse Przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym 

Rok / semestr: 2/4 

 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

Dr Sławomir Zarębski     

 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

• przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu inwestowania przez 

przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku finansowym, 

• zapoznanie z podstawowymi, globalnymi rynkami finansowymi (rynek 

pieniężny, walutowy, itp.) i specyfika inwestowania na tych rynkach, 

• omówienie praktycznych implikacji wykorzystania kapitałowych rynków 

globalnych przez przedsiębiorstwa 

• analiza specyficznych ryzyk finansowych inwestycji na globalnym rynku 

finansowym. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów korporacyjnych.   

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01  student zna podstawowe zasady inwestowania na 

rynku kapitałowym (krajowym i międzynarodowym)  

 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

K_W05 

K_W09 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07,08 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 

02 student potrafi wyselekcjonować i scharakteryzować 

podstawowe cechy inwestycji na globalnych rynkach: 

pieniężnym, walutowym i kapitałowym oraz ocenić 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U08 

S2A_U02 

S2A_U03 
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zakres ryzyk, występujących na tych rynkach.    

  

 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

 S2A_U07,08 

 S2A_U09 

S2A_U10 

Kompetencje 

społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie wykorzystania 

globalnych rynków kapitałowych w polityce inwestycyjnej 

przedsiębiorstw 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

 

S2A_K02 

 S2A_K03,05,07 

 S2A_K07 

 S2A_K02,04,07 

  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć : wykład  

1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw. 3 

2. Globalizacja rynków kapitałowych.   3 

3. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku akcji.    2 

4. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku obligacji.    2 

5. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku walutowym i pieniężnym    2 

    12 

Forma zajęć - ćwiczenia  

1. Rynek kapitałowy w polityce finansowania i inwestowania przedsiębiorstw. 3 

2. Globalizacja rynków kapitałowych.   3 

3. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku akcji.    2 

4. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku obligacji.    2 

5. Przedsiębiorstwo na globalnym  rynku walutowym i pieniężnym    2 

    12 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone 

prezentacji i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. 

Praca indywidualna i w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie 

samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

02, 03 

 

01,02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, WN PWN, Warszawa 2006,  

2. Bielawska A. Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane 

problemy. WN PWN, Warszawa 2006, 

3. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 
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2000      

Literatura uzupełniająca 

 

1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008 

2. Frank Fabozzi, Franco Modigliani – Capital Markets. Institutions and 

Instruments, Prentice Hall, 2009. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 24 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 12 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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RACHUNEK KOSZTÓW 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.16_05 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,  Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:   

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Wszystkie  

Rok / semestr:  

Rok 1/ semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

obwiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 18 18     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr inż. Małgorzata Cieciura 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku 

kosztów stanowiącego podsystem rachunkowości finansowej i rachunkowości 

zarządczej. Stworzenie podstaw do klasyfikacji, pomiaru, ewidencji, rozliczania, 

kalkulacji i analizy kosztów jednostek gospodarczych.  

Wymagania wstępne Znajomość rachunkowości finansowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01Student charakteryzuje koszty w jednostkach gospodarczych 

 

 

 

02 Student wyjaśnia zasady pomiaru, ewidencji, rozliczania, 

kalkulowania i analizowania kosztów 

 

K_W01 

 

 

K_W04 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

 

S2A_W01 

 

 

S2A_W06 

S2A_W06 

S2A_W06 

S2A_W06 

 

Umiejętności 

03 Student klasyfikuje i oblicza wartości kosztów 

 

04 Student ewidencjonuje i rozlicza koszty 

 

05 Student analizuje koszty stosując rachunki kosztów, 

kalkulacje i budżetowanie 

K_U02 

 

K_U04 

 

K_U06 

S2A_U06 

 

 S2A_U08 

 

S2A_U06 
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K_U07 S2A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

06 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na 

podstawie informacji z systemu rachunku kosztów 

 

07 Student wykazuje odpowiedzialność za informacje 

emitowane z systemu rachunku kosztów 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

K_K04 

K_K05 

S2A_K01 

S2A_K0,05 

S2A_K07 

 

S2A_K04,07 

S2A_K04,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów 1 

2. Klasyfikacja kosztów i ich pomiar 2 

3. Zasady rozliczania i ewidencji kosztów 2 

4. Istota i metody kalkulacji kosztów 2 

5. Budżetowanie kosztów 2 

6. Analiza kosztów 2 

7. Systematyczny rachunek kosztów a rachunek kosztów zmiennych 2 

8. Rachunek kosztów działań 2 

9. Rachunek kosztów produktu 1 

10. Rachunek kosztów klienta 1 

11. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej 1 

Razem 18 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Identyfikacja kosztów jednostki gospodarczej, rozróżnianie kosztu, wydatku, nakładu, straty 

nadzwyczajnej 

1 

2.  Pomiar kosztów rodzajowych 2 

3. Analiza uproszczonego modelu ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej 1 

4. Analiza rozbudowanego modelu ujęcia kosztów podstawowej działalności operacyjnej 2 

5. Identyfikacja kosztów wytworzenia produktów 1 

6. Rozliczanie produkcji pomocniczej 2 

7. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych 1 

8. Kalkulacja kosztów 2 

9. Systematyczny rachunek kosztów a rachunek kosztów zmiennych 2 

10. Rachunek kosztów działań 2 

11. Budżetowanie i analiza kosztów 2 

Razem 18 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Sprawdzian pisemny 
2. Egzamin pisemny – test  

 

03, 04, 05, 06, 07 

01, 02, 03, 06, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch 

sprawdzianów (rozwiązywanie zadań) oraz obecności na zajęciach ćwiczeniowych  

Egzamin pisemny (test) obejmujący zakres treści prezentowanych na wykładach oraz 

ćwiczeniach będących w ścisłej korelacji z wykładami. Ocenę końcową stanowi 

ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, wydanie III, Wrocław 
2009 

2. Kiziukiewicz T., (red.) Rachunek kosztów – zbiór zadań, Ekspert, Wrocław 2003 
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Sobańska I.,(red.) Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Difin, 
Warszawa 2009 

2. Karmańska A., (red.) Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie 
informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 36 

Przygotowanie się do zajęć 45 

Studiowanie literatury 90 

Udział w konsultacjach 14 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 40 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225 

Liczba punktów ECTS 9 
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RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING USŁUG BANKOWYCH 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: 

RACHUNKOWOŚĆ I CONROLLING USŁUG 

BANKOWYCH 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.16_10 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Nazwa kierunku: 

Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia: 

A 

Specjalność: 

Wszystkie 

Rok / semestr:  

rok 2, semestr 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
12 15     

Koordynator przedmiotu / modułu 

 
Dr hab. Piotr Szczypa 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami ewidencji operacji 
związanych z czynnościami bankowymi, podstawami sprawozdawczości 
finansowej banków oraz narzędziami controllingu stosowanymi w bankach. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu bankowości, rachunkowości 
finansowej, w tym umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz 
rozumienie powiązań między składnikami sprawozdania finansowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna przepisy prawne regulujące rachunkowość 

banków 

 

02 student zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych 

banku 

K_W01 

K_W04 

 

K_W05 

K_W10 

 

       S2A_W01 

       S2A_W06 

        

S2A_W06 

       S2A_W06 

        

Umiejętności 

03 student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze 

z zastosowaniem bankowego planu kont 

 

04  student sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat 

banków 

K_U02 

 

K_U04 

K_U06 

 

 

S2A_U06 

 

       S2A_U04 

       S2A_U06 
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05 student dokonuje obliczeń w ramach wybranych narzędzi 

controllingu w banku 

K_U07        

S2A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

06  student identyfikuje i wyjaśnia problemy związane z 

ewidencją operacji gospodarczych i sprawozdawczością 

banków. 

K_K02 

K_K05 

S2A_K05 

S2A_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości banku 1 

2. Struktura aktywów i pasywów banku 1 

3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w banku 1 

4. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych w banku 1 

5. Koszty w banku 1 

6. Przychody w banku 1 

7. Wynik finansowy w banku oraz jego rozliczenie 1 

8. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa w banku 1 

9. Budżetowanie w banku 1 

10. Pozaewidencyjne rachunki kosztów dla usług bankowych 1 

11. Strategiczna karta wyników w banku  1 

12. Wybrane instrumenty controllingu banków 1 

Razem 12 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Struktura planu kont banku 1 

2. Aktywa i pasywa banku i ich struktura 1 

3. Sporządzanie bilansu banku 2 

4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej  1 

5. Ewidencja aktywów trwałych 1 

6. Ewidencja operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi oraz instytucjami rządowymi i 

samorządowymi 

1 

7. Ewidencja obrotu gotówkowego 1 

8. Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych 1 

9. Ewidencja kredytów 1 

10. Ewidencja papierów wartościowych 1 

11. Ewidencja funduszy własnych banku 1 

12. Budżetowanie w banku 1 

13.  Pozaewidencyjne rachunki kosztów w banku 1 

14. Wybrane instrumenty controllingu banków 1 

  

Razem 15 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Sprawdzian pisemny- test wyboru oraz zadania 

sytuacyjne  

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia jest sprawdzian pisemny obejmujący pytania testowe 
z jedną prawidłową odpowiedzą oraz zadania sprawdzające umiejętności w zakresie 
ujmowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych banków.  
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia. 

Literatura podstawowa 

 

1. Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo WSB, Poznań 2008.  
2. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003.  
 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Popowska S., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, 
Warszawa 2008.  

2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz. U. 2010 nr 191, poz. 1279 ze 
zm. 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. 2008 nr 235, 
poz. 1589 ze zm.   

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie 
określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1082. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 27 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Studiowanie literatury 20 

Udział w konsultacjach 12 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 
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RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 

 

W
yp
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Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.16_04 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Rachunkowości i Controllingu  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:   

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

Wszystkie  

Rok / semestr:  

Rok 1/ semestr 2 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 18 21     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Przemysław Pietrzak 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości 

zarządczej rozumianej jako system informacyjny wspomagający funkcje 

zarządzania. 

Wymagania wstępne Znajomość rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01Student charakteryzuje narzędzia rachunkowości zarządczej 

 

 

 

02 Student określa rolę informacji zarządczej w procesach 

decyzyjnych  

 

K_W01 

K_W04 

 

 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

 

 

S2A_W01 

S2A_W06 

 

 

S2A_W06 

S2A_W06 

S2A_W04,06 

 

 

Umiejętności 

03 Student oblicza i interpretuje wyniki w ramach narzędzi 

rachunkowości zarządczej 

 

04 Student podejmuje decyzje na podstawie informacji 

uzyskanych z systemu rachunkowości zarządczej 

K_U02 

K_U04 

 

K_U06 

S2A_U06 

S2A_U08 

 

S2A_U06 
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 K_U07 S2A_U07 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na 

podstawie informacji z systemu rachunkowości zarządczej 

 

 

06 Student wykazuje odpowiedzialność za informacje 

emitowane z systemu rachunkowości zarządczej 

K_K01 

K_K03 

 

K_K02 

K_K04 

K_K05 

S2A_K01 

S2A_K01,07 

 

S2A_K04,05,07 

S2A_K04,07 

S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład  

1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 1 

2. Koszty w rachunkowości zarządczej operacyjnej 2 

3. Koszty w rachunkowości zarządczej strategicznej 2 

4. Wpływ zarządzania kosztami i przychodami na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 1 

5. Budżetowa metoda zarządzania 2 

6. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 2 

7. Strategiczna karta wyników 2 

8. Rachunek kosztów docelowych 1 

9. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 1 

10. Rachunek kosztów jakości 1 

11. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 1 

12. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej 1 

13. Przydatność informacji zarządczej w pracy menedżera 1 

Razem 18 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Klasyfikowanie kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej 1 

2. Koszty zmienne i stałe a decyzje krótkookresowe 1 

3. Budżetowanie operacyjne 2 

4. Wykorzystanie informacji zarządczych do podejmowania decyzji krótkookresowych 2 

5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności  3 

6. Strategiczna karta wyników 2 

7. Rachunek kosztów docelowych 2 

8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 2 

9. Rachunek kosztów jakości 2 

10. Budżetowanie finansowe 3 

11. Inne narzędzia rachunkowości zarządczej 1 

Razem 21 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Sprawdzian pisemny 
2. Egzamin ustny  

 

03, 04, 05, 06 

01, 02, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch 

sprawdzianów (rozwiązywanie zadań) oraz obecności na zajęciach ćwiczeniowych  

Egzamin ustny obejmujący zakres treści prezentowanych na wykładach oraz ćwiczeniach 

będących w ścisłej korelacji z wykładami. Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena 

z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 
2011 

2. Sobańska I., (red.), Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i 
strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010 

 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006 

2. Kaplan R. S., Horton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na 
działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 39 

Przygotowanie się do zajęć 35 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 11 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 50 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 

 



 79 

RYZYKO FINANSOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM 
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Nazwa przedmiotu: Ryzyko finansowe w obrocie zagranicznym Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_21 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:    

A 

Specjalność:  

Finanse Przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym 

Rok / semestr:  

rok 2 / semestr 3 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12      

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

Dr Anna Bera     

 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności 

 

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

zapoznanie studiujących z problematyką ryzyka finansowego w obrocie 

zagranicznym ze szczególnym wskazaniem na instrumenty 

zabezpieczające przed tym rodzajem ryzyka oraz możliwości ich 

praktycznego zastosowania 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz finansów 

zagranicznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje pojęcie i zakres ryzyka finansowego 

w odniesieniu do transakcji zagranicznych  

 

02 student wymienia i opisuje instrumenty 

ograniczające ryzyko finansowe wynikające z 

aktywności w obrocie zagranicznym 

K_W01 

K_W02 

 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W03 

 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 

03 student identyfikuje źródła i czynniki ryzyka 

finansowego w obrocie zagranicznym oraz proponuje 

instrumenty jego ograniczenia 

 

04 student określa zasadność i atrakcyjność 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

 

S2A_U08 

S2A_U02 

 S2A_U03,08 
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proponowanych instrumentów ograniczenia ryzyka 

finansowego w transakcjach zagranicznych 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

 S2A_U07,08 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

05 student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu 

zadań oraz potrafi sporządzić rachunek ekonomiczny 

związany z ryzykiem finansowym w obrocie 

zagranicznym 

 

06 student jest zorientowany i dostrzega znaczenie 

ryzyka finansowego w działalności zagranicznej 

K_K01 

K_K03 

 

 

K_K02 

K_K04 

 

S2A_K02 

 S2A_K07 

 

 

 S2A_K04,05   

S2A_K02,07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykłady 12 

1. Specyfika przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych 3 

2. Rodzaje ryzyka działalności zagranicznej 2 

3. Zmiany w gospodarce finansowej przedsiębiorstw w działalności zagranicznej 2 

4. Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej 2 

5. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych i możliwości jego zabezpieczenia 1 

6. Ryzyko kursu walut i instrumenty jego zabezpieczenia 1 

7. Ryzyko stóp procentowych i techniki jego zabezpieczenia 1 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i metod aktywizacyjnych – 

dyskusja z analizą tekstu oraz case study 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Zaliczenie pisemne, obejmujące zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie 

samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

01, 02, 03, 04, 05, 

06 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania). Ocenę końcową stanowi 

ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu.. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP Wybrane problemy, PWN, Warszawa 

2006 

2. Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 

3. Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania, 

Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007 

2. Kaczmarek T., Królak-Werwińska J., Handel międzynarodowy. Zarządzanie 

ryzykiem. Rozliczenia finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer Business 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 
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 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 12 

Przygotowanie się do zajęć 13 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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SEMINARIUM MAGISTERSKIE 
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Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie Kod przedmiotu:  

04.3.VI.47.A.II.00_16 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 

 rok 1 i 2, semestr 2, 3 i 4 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu:  

polski 

Forma 

zajęć 

wykład Ćwiczenia ćwiczenia 

laboratoryjne 

konwersatorium seminarium Inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

    54  

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

Dr hab. Wojciech Downar, prof. US 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie studentów z metodologią pisania prac magisterskich oraz 

przygotowanie do obrony pracy magisterskiej 

Wymagania wstępne 

 

W – student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu finansów i 

rachunkowości,  

U – student samodzielnie organizuje pracę, dyskutuje na tematy z zakresu 

problematyki finansów i rachunkowości  

K – student wyraża własne opinie, pracuje samodzielnie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 01. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z 

dziedziny metodologii pracy naukowej 

 

K_W01 

K_W02 

 

K_W03 

K_W04 

K_W06 

K_W10 

S2A_W01 

S2A_W04 

02. Student zna etyczne aspekty pisania pracy 

magisterskiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia 

plagiatu 

S2A_W01 

S2A_W06 

S2A_W01 

S2A_W06 

Umiejętności 03. Student potrafi samodzielnie planować i realizować 

zadania badawcze 

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U01 

S2A_W02,06 

S2A_W03 
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K_U01 

K_U02 

K_U03 

 

K_U05 

K_U08 

 

K_U05 

K_U08 

04. Student posiada umiejętność pisemnego opracowania 

przeprowadzonych przez siebie badań w dziedzinie 

finansów i rachunkowości 

 

S2A _U01 

S2A _U02,06 

S2A_U03 

05 Student potrafi podjąć dyskusje na nurtujące go 

pytania. 

 

S2A _U07 

S2A_U09 

06. Student potrafi korzystać z wyspecjalizowanych 

narzędzi  i technik informacyjnych w celu pozyskiwania i 

przechowywania danych. 

S2A _U07 

S2A_U09 

Kompetencje 

społeczne 

07. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie  

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

K_K04 

K_K05 

 

S2A _K02 

S2A_K07 

S2A_K07 

 

08. Student jest przygotowany do podjęcia pracy. 

 

S2A _K02,07 

S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba 

godzin 

Forma zajęć – seminarium 54 

1. Wymagania formalne stawiane magistrantom, wybór tematu pracy magisterskiej w oparciu o 

propozycje prowadzącego oraz studentów. Metodologia nauk i jej zdefiniowanie. Pojęcie, cele i 

zadania nauki. Rola człowieka w badaniach naukowych. Ogólne zasady pisania prac 

magisterskich. 

4 

2. Poznanie podstawowej problematyki pracy na podstawie piśmiennictwa. Ustalenie celu, 

przedmiotu i zakresu badań.  

3 

3. Studiowanie piśmiennictwa. Sprecyzowanie i umiejscowienie problemu w dotychczasowym 

dorobku wiedzy. Dobór właściwego piśmiennictwa dotyczącego badanego problemu. Etapy 

zbierania piśmiennictwa. Technika poszukiwania źródeł informacji. Ocena i selekcja zebranych 

materiałów.  

6 

4. Rodzaje przypisów, zasady cytowania piśmiennictwa. Etyczne aspekty pisania pracy 

magisterskiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu. 

3 

5. Technika pisania prac. 3 

6. Opracowanie sposobu rozwiązania sposobu badawczego.  2 

7. Opracowanie planu pracy. Referowanie na seminarium i pisemne opracowanie, zatwierdzenie 

przez promotora. 

3 
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8. Uzasadnienie tematu, problem i hipoteza robocza, dobór próby, teren badań. Układ 

rozdziałów.  

3 

9. Wybór i zebranie metod badawczych. Szczegółowa charakterystyka wybranych metod i 

technik badawczych. Faza koncepcji prowadzenia badań, analizy wyników i wniosków. 

3 

10. Omówienie badań własnych studentów i ich analiza. Dyskusja, formułowanie i weryfikacja 

wniosków. 

3 

11. Uporządkowanie bibliografii, uzupełnienie przeglądu piśmiennictwa. 3 

12. Przystąpienie do formalnego pisania pracy magisterskiej. Kryteria oceny pracy magisterskiej 

– poprawność logiczna, językowa i stylistyczna. 

6 

13. Przedstawienie zawartości wstępu i przeglądu piśmiennictwa oraz kolejnych rozdziałów 

teoretycznych. 

2 

14. Opracowanie pierwszej wersji całości pracy. 6 

15. Prezentacja całości pracy magisterskiej. Kryteria oceny (recenzji) pracy magisterskiej. 2 

16. Przygotowanie do obrony problematyki poruszanej w pracy podczas egzaminu 

magisterskiego 

2 

Metody kształcenia  Analiza tekstów z dyskusją,  

 Praca w grupach,  

 Prezentacja 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

- Zajęcia praktyczne – weryfikacja poprzez obserwację 

- Prezentacja 

- Praca dyplomowa (Obrona pracy magisterskiej) 

01,02,03,04,05,06 

01, 02,03, 06,07 

01, 02, 05, 08 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Warunkiem zaliczenia seminarium w semestrze 2 i 3 jest  napisanie określonych 

rozdziałów pracy magisterskiej, warunkiem zaliczenia 4 semestru jest 

przygotowanie całości pracy magisterskiej. 

Literatura podstawowa 

 

1. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 

Wrocław 2001. 

Literatura uzupełniająca  

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 54 

Przygotowanie się do zajęć 110 

Studiowanie literatury 110 

Udział w konsultacjach 30 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 140 
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Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 50 

Ezgamin i zaliczenie 6 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 500 

Liczba punktów ECTS 20 
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STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 
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Nazwa przedmiotu: Standardy sprawozdawczości finansowej Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.16_09 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Rachunkowości i Controllingu 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność: 

wszystkie 

Rok / semestr:  

II rok, 3 semestr 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 15 18     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Przemysław Pietrzak 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z treścią, zasadami i trybem sporządzania sprawozdania 

finansowego jednostki gospodarczej prowadzącej rachunkowość zgodnie z 

regulacjami ustawy o rachunkowości. Ponadto przedstawienie istoty i celu 

sporządzania sprawozdania finansowego jak również nabycie przez słuchaczy 

praktycznych umiejętności sporządzania sprawozdania finansowego jednostki 

gospodarczej. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza z zakresu podstaw rachunkowości- w szczególności znajomość zasad 

ewidencji księgowej, rozróżnianie składników aktywów, pasywów, rozróżnianie 

kosztów bieżącej działalności, przychodów i kosztów uzyskania przychodów, 

wstępne zagadnienia dotyczące ustalania wyniku finansowego. Umiejętność 

analizowania i interpretowania przepisów prawa.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna zakres sprawozdawczości finansowej, posługuje 

się fachową terminologią związaną z wyceną aktywów i 

pasywów, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i 

charakteryzuje elementy sprawozdania finansowego.  

 

K_W01 

K_W04 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

 

 

S2A_W01 

S2A_W06 

S2A_W06,11 

S2A_W06 

S2A_W06,11 

 

 

Umiejętności 02 student identyfikuje możliwe metody wyceny właściwe dla K_U02  
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poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz 

dostosowuje do wybranej polityki rachunkowości 

przedsiębiorstwa.  

 

03 student sporządza elementy sprawozdania finansowego. 

K_U06 

 

 

K_U04 

K_U07 

 

S2A_U06  

S2A_U06 

 

 

S2A_K07 

S2A_K07 

 

 

Kompetencje 

społeczne 

04 student wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i 

odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o 

sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, a także o 

jego przychodach i kosztach.  

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

S2A_K01 

S2A_K04,05,07 

S2A_K01,07 

S2A_K04,07 

S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład:  

1. Pojęcie, cel i zakres sprawozdania finansowego 1 

2. Charakterystyka obowiązków sprawozdawczych jednostki gospodarczej 1 

3. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na pozycje sprawozdania finansowego. 1 

4. Charakterystyka wprowadzenia do sprawozdania finansowego. 1 

5. Charakterystyka bilansu – zasady wyceny poszczególnych aktywów i pasywów 2 

6. Charakterystyka utraty wartości aktywów 2 

7. Charakterystyka rachunku zysków i strat – ujęcie kosztów i przychodów  2 

8. Zestawienie zmian w kapitale własnym- istota i struktura 1 

9. Rachunek przepływów pieniężnych  2 

10. Forma i zakres informacji dodatkowej 1 

11. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdawczości 1 

RAZEM 15 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Sporządzanie bilansu – zasady wyceny rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

2 

2. Sporządzanie bilansu – zasady wyceny inwestycji długo i krótkoterminowych 2 

3. Sporządzanie bilansu – zasady wyceny rzeczowych aktywów obrotowych 2 

4. Sporządzanie bilansu – ujęcie kapitałów własnych i kapitałów obcych 1 

5. Sporządzanie rachunku zysków i strat  - wariant porównawczy 2 

6. Sporządzanie rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny 2 

7. Ujecie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym 1 

8. Zakres informacji dodatkowej 1 

9. Sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednia 2 

10. Sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą bezpośrednią 2 

11. Sporządzanie sprawozdania ze zmian w kapitale własnym 1 

 18 
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Metody kształcenia 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, wykład z pogadanką, dyskusja dydaktyczna, 

rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach 

 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

1. Kolokwium 
2. Test wyboru 

 

 

01, 02, 03, 04 

01, 02, 03 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium (zadania do rozwiązania, 

sporządzanie sprawozdań ) 

Egzamin z przedmiotu w formie testu – krótkie pytania otwarte oraz test wyboru. 

Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu, 
Warszawa 2010. 

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 330, 613) 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia 
Rachunkowości, Łódź 2006. 

2. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych 
i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008. 

3.  Remlein M., (red.) Sprawozdawczość finansowa w przykładach i 
zadaniach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań : 2009 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 33 

Przygotowanie się do zajęć 35 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 25 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 42 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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STRATEGIE FINANSOWANIA GOSPODARKI SAMORZĄDOWEJ 
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Nazwa przedmiotu: Strategie finansowania gospodarki samorządowej Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_19 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Finanse i rachunkowość w 

samorządzie terytorialnym 

Rok / semestr: II / III 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 18 18     

Koordynator przedmiotu / modułu prof. dr hab. Krystyna Brzozowska 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania 

gospodarki finansowej w sektorze samorządowymi i strategiami jej finansowania 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego oraz zasad 

gospodarki finansowej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje strategie finansowania gospodarki 

samorządowej 

 

02 student definiuje uwarunkowania realizacyjne strategii 

finansowania gospodarki samorządowej 

K_W01 

K_W03 

 

 

K_W01 

K_W03 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W01,07 

 

 

S2A_W01,02 

S2A_W07 

S2A_W06,07 

S2A_W06 

Umiejętności 

03 student wybiera sposób finansowania gospodarki 

samorządowej 

 

04 student analizuje i ocenia wybór strategii finansowania 

gospodarki samorządowej 

K_U01 

 

 

K_U02 

K_U03 

K_U06 

S2A_U08 

 

 

S2A_U02,06 

S2A_U03,08 

S2A_U05,06 
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Kompetencje 

społeczne 

05 student pracuje samodzielnie i w zespole 

 

 

06 student dyskutuje wady i zalety strategii finansowania 

gospodarki samorządowej 

K_K01 

K_K02 

 

K_K03 

K_K05 

 

S2A_K02 

S2A_K05 

 

 

S2A_K01 

S2A_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – np. wykład 18 

1. Gospodarka samorządowa i jej uwarunkowania 2 

2. Decyzje finansowe w JST i ich specyfika 2 

3. Środki publiczne a zadania jednostek sektora samorządowego 2 

4. Fundusze publiczne 2 

5. Fundusze z rynku finansowego 2 

6. Finansowanie hybrydowe 2 

7. Minimalizowanie kosztów pozyskania kapitału finansowego, obcego 2 

8. Determinanty wyboru źródła finansowania 4 

Forma zajęć – np. ćwiczenia 18 

1. Determinanty budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej  2 

2. Procedura budowy strategii finansowania gospodarki samorządowej 2 

3. Rodzaje strategii finansowania gospodarki samorządowej 2 

4. Kształtowanie struktury finansowania gospodarki samorządowej 2 

5. Ryzyko finansowe a strategie finansowania gospodarki samorządowej 2 

6. Ewaluacja strategii finansowana gospodarki samorządowej 2 

7. Budowa finansowana gospodarki samorządowej – case study 6 

 

Metody kształcenia 

 

 

wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 

rozwiązywanie zadań 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Egzamin pisemny 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 

01,02, 03, 04 

01,02,03,04, 

05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte i zadania. Oceniany jest 

zasób wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach 

sytuacji oraz rozwiązywania zadań, obecności i aktywność na zajęciach 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz 

zadanie. Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 1.Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 

2008 
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 2. Filipiak B., (red.) Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności 

jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010 

2. Finanse Komunalne Samorząd Terytorialny 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 36 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 19 

Udział w konsultacjach 15 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 50 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 
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STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM 
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Nazwa przedmiotu:  

Strategie przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_22 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:   

 A 

Specjalność:  

Finanse Przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym 

Rok / semestr:  

rok 2 / semestr 4 

Status przedmiotu /modułu:  

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 
12 12     

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Dr Magdalena Brojakowska 

Prowadzący zajęcia 

 

Według przydziału czynności  

 

Cel przedmiotu / modułu 

 

- zapoznanie studiujących z rodzajami strategii oraz form 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw,  

- zapoznanie studiujących z rodzajami strategii finansowania 

międzynarodowej działalności przedsiębiorstw; 

- przekazanie umiejętności doboru odpowiedniej strategii finansowania 

umiędzynarodowionej działalności przedsiębiorstw oraz zarządzania 

majątkiem przedsiębiorstwa umożliwiających zrealizowanie celów 

zarządzania finansami zagranicznymi 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz finansów 

zagranicznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna podstawową wiedzę z zakresu strategii i 

form międzynarodowej działalności przedsiębiorstw oraz 

podstawowe rodzaje tej strategii. 

K_W01 

K_W02 

K_W05 

K_W09 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W07 

S2A_W07 

Umiejętności 

02 student potrafi praktycznie dobierać optymalne 

rodzaje strategii dla konkretnych przedsiębiorstw 

działających na rynku międzynarodowym. 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U08 

S2A_U02  

S2A_U03,08 
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K_U05 

K_U07 

K_U08 

 S2A_U07 

 S2A_U07 

 S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

03 student akceptuje i rozumie znaczenie doboru 

optymalnych strategii finansowych dla przedsiębiorstw 

na rynku globalnym. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

 

 

S2A_K02 

 S2A_K04,05 

 S2A_K07 

 S2A_K02,04,07 

  

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Liczba 

godzin 

Forma zajęć – wykłady 12 

1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw 2 

2. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 2 

3. Modele internacjonalizacji 2 

4. Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 2 

5. Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej 2 

6. Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 1 

7. Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym 1 

  

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw 2 

2. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 2 

3. Modele internacjonalizacji 2 

4. Strategie i formy (instrumenty) umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 2 

5. Zarządzanie ryzykiem działalności międzynarodowej 2 

6. Dobór strategii finansowania międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 1 

7. Rozliczanie transakcji w obrocie międzynarodowym 1 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone 

prezentacji i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu z 

wykorzystaniem metod aktywizujących – analiza tekstów i przykładów z praktyki 

gospodarczej (case study). 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium (dot. treści prezentowanych na ćwiczeniach) 

 

Egzamin pisemny, obejmujący zagadnienia przedstawiane 

na wykładach i przyswojone przez studentów w trakcie 

samodzielnej pracy nad studiowaniem literatury, w zakresie 

wyspecyfikowanych treści programowych.  

01, 02, 03 

 

01, 03 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania).  

Egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte), pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń. 
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 Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, PWN, Warszawa 

2006 

2.Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009 

3.Bernaś B. (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 

4.Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 

2007 

5.Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna 

Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Warszawa 2044 

6.Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca 

 

1.Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we 

współczesnej gospodarce, Publishing Group, Gdańsk 2004 

2. Dworzecki Z., Romanowska M., (red), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu 

globalnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008 

3.Grzegorzyk W.,Strategie wejścia polskich przedsiębiorstwa na rynki 

zagraniczne, Wydawnictwo Stardruk,Warszawa 2006 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 21 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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WSPÓŁPRACA SEKTORA PUBLICZNEGO Z BANKAMI 
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Nazwa przedmiotu: Współpraca sektora publicznego z bankami Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_23 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

Bankowość i Pośrednictwo 

Finansowe 

Rok / semestr:  II/IV 

 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 12 12     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Magdalena Ziolo 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 
Celem procesu dydaktycznego jest przedstawienie płaszczyzn i form współpracy 

sektora publicznego z bankami 

Wymagania wstępne 
Wiedza z zakresu finansów i bankowości, finansów publicznych, finansów 

samorządowych oraz administracji 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe obszary współpracy jednostek 

sektora publicznego (JSP) z bankami 

 

02 student definiuje podstawowe usługi bankowe dla JSP i 

pojęcia z nimi związane 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

 

K_W05 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01,02 

S2A_W03 

S2A_W01 

 

S2A_W11 

S2A_W11 

S2A_W11 

Umiejętności 

03 student analizuje i ocenia produkty bankowe adresowane do 

JSP 

 

04 student ustala kryteria wyboru usług bankowych przez JSP 

K_U01 

K_U02 

 

K_U03 

K_U05 

S2A_U01,08 

S2A_U01,02,06 

 

S2A_U08 

S2A_U08 

Kompetencje 

społeczne 

05 student pracuje samodzielnie i w zespole 

 

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

S2A_K01 

S2A_K04 

S2A_K01 
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06 student zachowuje ostrożność w formułowaniu sądów na 

temat oferty usług bankowych i form współpracy JSP z bankami 
 

K_K04 

K_K05 

 

S2A_K04 

S2A_K04,06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 12 

1. Formalno-prawne uwarunkowania współpracy sektora publicznego z bankami 2 

2. Płaszczyzny współpracy sektora publicznego z bankami 1 

3. Rodzaje usług bankowych dla jednostek sektora publicznego 1 

4. Bank jako dawca kapitału w procesie finansowania zadań sektora publicznego 2 

5. Bank i jego funkcja doradcza w transakcjach z jednostkami sektora publicznego (JSP) 2 

6. Bank w roli agenta emisji papierów dłużnych emitowanych przez JSP 2 

7. Bank i jego rola w transakcjach strukturyzowanych z udziałem JSP 2 

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Zdolność kredytowa JST i jej determinanty 2 

2.Procedury oceny zdolności kredytowej JSP 2 

3. Credit scoring i loan scoring 2 

4. Ocena wiarygodności kredytowej JST i jej komponenty 2 

5. Ryzyko kredytowe w procesie finansowania JSP przez banki 2 

6. Problem niewypłacalności JSP i jej konsekwencje  1 

7. Usługi finansowe jako przedmiot objęty prawem zamówień publicznych 1 

 

Metody kształcenia 

 

 

wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Egzamin pisemny 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 

01,02, 03, 04 

01,02,03, 04,  

05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium pisemne: test + pytania otwarte. Oceniany jest zasób 

wiedzy studenta i umiejętność jego użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji, 

obecności oraz aktywność na zajęciach 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Test wyboru oraz 

pytanie otwarte. Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1.Filipiak B. Flejterski S., (red.) Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego, CedeWu, 2008 

2.Mays E.: Credit Scoring for Risk Managers South-West Thomson Learning 2003 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Denek E., (red.) Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego,  Biblioteka Menedżera i 

Bankowca, Warszawa 2000  

2. Borodo A., (red.) Samorząd terytorialny a banki, red. Wyd. Dom Organizatora, 2002 

3. Finanse Komunalne, Samorząd Terytorialny, Wspólnota 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 15 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 16 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS 3 
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami banku Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.II.1_19  

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: niestacjonarne II 

stopnia 

 

Profil kształcenia: A Specjalność: Bankowość i 

Pośrednictwo Finansowe 

Rok / semestr: II rok, 3 semestr Status przedmiotu /modułu: Język przedmiotu / modułu: 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
12 12     

Koordynator przedmiotu / modułu dr hab. Przemysław Pluskota 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami finansowego zarządzania bankiem, ze 

szczególnym uwzględnieniem efektywności, ryzyka oraz adekwatności kapitałowej. 

Wymagania wstępne 

 

Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw makroekonomii, finansów, bankowości, 

zarządzania oraz analizy finansowej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny finansów 

banków 

 

02 Student wymienia i opisuje zagadnienia z zakresu ryzyka 

bankowego, analizy finansowej instytucji finansowych  

K_W01 

K_W02 

 

K_W10 

K_W11 

S2A_W01, 02 

S2A_W03 

 

S2A_W11 

S2A_W11 

Umiejętności 

03 Student porównuje i klasyfikuje podstawowe wielkości 

sprawozdań finansowych banku, efektywności banku, jej 

pomiaru oraz zarządzania nią.  

 

04 Student porządkuje podstawowe elementy zarządzania 

finansami banku 

K_U01 

K_U02 

 

K_U03 

K_U06 

S2A_U01, 08 

S2A_U01, 02 

 

S2A_U08 

S2A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat analizy finansowej 

banków  

06 Student jest zorientowany na efektywność finansową oraz 

zarządzanie finansami instytucji finansowych 

K_K01 

K_K02 

 

K_K02 

S2A_K01 

S2A_K04 

 

S2A_K04 
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K_K03 

K_K05 

S2A_K01 

S2A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  

1. Banki jako pośrednicy finansowi 1 

2. Cele działalności bankowej oraz zarządzania bankiem 1 

3. Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych 1 

4. Modele biznesowe współczesnych banków 1 

5. Podstawy gospodarki finansowej instytucji kredytowych 2 

6. Sprawozdania finansowe banków 2 

7. Metody analizy i oceny finansów banku 2 

8. Analiza i ocena sytuacji  majątkowo-finansowej banku 1 

9. Rola i znaczenie długoterminowych źródeł finansowania 1 

SUMA 12 

Forma zajęć – ćwiczenia  

1. Planowanie finansowe w banku 2 

2. Zarządzanie aktywami i pasywami banku 1 

3. Metody analizy finansowej banków 2 

4. Analiza sprawozdań finansowych. Zajęcia w BankLabie z wykorzystaniem systemu „Notoria” 2 

5. Analiza kondycji finansowej banku. Zajęcia w BankLabie z wykorzystaniem systemu 
„Notoria” 

2 

6. Zarządzanie ryzykiem i kapitałem banku 2 

7. Zarządzanie efektywnością banku. Modele RORAC/RAROC 1 

SUMA 12 

 

Metody kształcenia 

 

wykład z użyciem technik multimedialnych, ćwiczenia, case study, praca w grupach, 

prezentacja, ćwiczenia w BankLabie 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Ćwiczenia: kolokwium 

Egzamin pisemny 

01,02,03,04,05,06 

01,02,03,04,05,06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: pisemne kolokwium. Oceniany jest zasób wiedzy studenta i 

umiejętność jej użycia do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji. Ponadto warunkiem 

zaliczenia ćwiczeń jest również aktywność studenta na zajęciach. 

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny 

Literatura podstawowa 

 

1. M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2012 
2. A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. M. Zaleska (red.), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013 
2. M. Capiga, Finanse banków, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
3. Czasopisma:  Bank, Bank i Kredyt, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta 
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Prawna, Puls Biznesu itp. 
4. Źródła internetowe: Portal NBP, www.alebank.pl i inne 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 24 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Studiowanie literatury 40 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 46 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150 

Liczba punktów ECTS 6 

 



 101 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SEKTORZE PUBLICZNYM 

 

W
yp

eł
ni

a 
Z

es
pó

ł K
ie

ru
nk

u 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w sektorze publicznym 

 

Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.7_12 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Publicznych 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów: 

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:  

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr:  

I / II 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 18 21     

Koordynator przedmiotu / modułu Mgr Marta szaja 

Prowadzący zajęcia Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z istotą i zasadami 

zarządzania finansami w sektorze publicznym. Kompleksowo omówione zostaną 

metody i narzędzia zarządzania finansami w jednostkach sektora publicznego 

(JSP) na tle reguł gospodarki finansowej JSP. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość problematyki finansów publicznych i finansów samorządu 

terytorialnego oraz zasad gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student definiuje podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu 

zarządzania finansami publicznymi 

 

  

 

02 student wyjaśnia funkcjonowanie i specyfikę mechanizmu 

finansowania zadań w sektorze publicznym oraz związane z 

tym problemy 

 

03 student wyciąga proste wnioski dotyczące problematyki 

zarządzania finansami publicznymi 

K_W01 

 

 

 

 

K_W03 

 

 

K_W10 

K_W11 

 

S2A_W01,02 

 

 

 

 

 

S2A_W01,07 

 

 

S2A_W06,07 

S2A_W06 
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Umiejętności 

04 student analizuje proces zarządzania finansami publicznymi i 

wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń  

 

 

05 student analizuje i dyskutuje podstawowe problemy 

dotyczące zarządzania finansami publicznymi 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

 

K_U02 

K_U06 

S2A_U08 

S2A_U02,06 

S2A_U08 

 

S2A_U02,06 

S2A_U03,06 

Kompetencje 

społeczne 

06 student pracuje samodzielnie i w zespole 

 

 

 

07 student zachowuje ostrożność w formułowaniu sądów 

dotyczących zarządzania finansami publicznymi 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

 

K_K05 

S2A_K02 

S2A_K04,05,07 

S2A_K07 

 

 

S2A_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład 18 

1. Źródła finansowania budżetu bieżącego, majątkowego i kapitałowego 1 

2. Zasady finansowania zadań w sektorze publicznym a aspekt zarządczy 1 

3. Zarządzanie środkami finansowym pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (fundusze Unii 

Europejskie, Mechanizmy Finansowe, inne) 
2 

4. Determinanty wyboru źródła finansowania w sektorze publicznym 2 

5. Wydatki jednostek sektora publicznego i metody ich racjonalizacji 1 

6. Budżet i plan wieloletni jako instrument zarządzania w JSP 2 

7. Zarządzanie długiem w sektorze publicznym 2 

8. Metodyka oceny gospodarki finansowej podmiotów publicznych 2 

9. Zarządzanie finansami publicznego projektu inwestycyjnego 2 

10. Ocena wiarygodności finansowej podmiotów publicznych 1 

11. Analiza kosztów i korzyści i jej przydatność w zarządzaniu finansami publicznymi  1 

12. Efektywność a zarządzanie finansami publicznymi 1 

Forma zajęć – ćwiczenia 21 

1. Pojęcie zarządzania i jego rola w gospodarce narodowej 2 

2. Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania finansami publicznymi 2 

3. Sfery zarządzania finansami w sektorze publicznym 2 

4. Dywersyfikacja  i jej znaczenie w zarządzaniu finansami publicznymi 2 

5. Organizacja sektora publicznego w Polsce a zarządzanie finansami publicznymi 2 

6.  Zarządzanie dochodami i wydatkami budżetowymi 2 

7. Zarządzanie ryzykiem finansowym w sektorze publicznym 2 

8. Zarządzanie a proces planowania w sektorze publicznym 2 

9. Ilościowe i jakościowe metody pomiaru efektów zarządzania finansami publicznymi 3 

10. Instrumenty zarządzania finansami w JSP w wybranych krajach europejskich 2 

Metody kształcenia 
prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań 
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Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

Egzamin pisemny 

Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 

01,02,03, 04 

01,02,03, 04, 

05,06, 07 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie obejmuje wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej literatury. 

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie obecności, kolokwiów (test + pytania otwarte) 

oraz aktywności na ćwiczeniach.  

Egzamin z przedmiotu: egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej w formie testu wraz z 

pytaniami otwartymi. Ocenę końcową stanowi ostateczna ocena z egzaminu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Filipiak B., (red.) Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009 

2. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, 

Warszawa 2009 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z 

późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych  (DzU nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Kołaczyński B., Ratajczak M.: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w 

Polsce. Wyd. Wolters Kluwer 2010  

2. Mekiński M., Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z 

praktycznym omówieniem. Wiedza i Praktyka 2010 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 39 

Przygotowanie się do zajęć 11 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. - 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 60 

Inne - 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI 
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a 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kredytowymi 

 

Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.II.1_08 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  studia II stopnia/ 

studia niestacjonarne 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

wszystkie  

Rok / semestr:  

Rok 1/ semestr 2 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
18 18     

Koordynator przedmiotu / modułu dr Robert Rumiński 

Prowadzący zajęcia Zgodnie z przydziałem czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą określania strategii instytucji 

kredytowych,  konstruowania ich planów, procesu decyzji menedżerskich,  technik i 

narzędzi zarządzania w instytucjach kredytowych. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, strategii podmiotów 

gospodarujących. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania  

instytucjami kredytowymi 

 

02 Student wymienia i opisuje zagadnienia z zakresu 

prawidłowego zarządzania instytucjami kredytowym. 

K_W01 

K_W02 

 

K_W08 

K_W011 

S2A_W01,02 

S2A_W03 

 

S2A_W11 

 

Umiejętności 

03 Student porównuje i klasyfikuje podstawowe wielkości  

sprawozdań finansowych, efektywności, jej pomiaru oraz 

zarządzania nią w instytucjach kredytowych 

 

04  Student porządkuje podstawowe elementy zarządzania 

instytucjami kredytowymi  

K_U01 

K_U02 

 

 

K_U05 

K_U06 

S2A_U08 

S1A_U01,02,06 

 

 

S2A_U08 

S2A_U06 

Kompetencje 

społeczne 

05 Student swobodnie dyskutuje na temat zarządzania 

instytucjami kredytowymi 

 

06 Student jest zorientowany na zarządzanie finansami 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

S1A_K01 

S1A_K07 
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instytucji kredytowych K_K05 S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 18 

1. Współczesna instytucja kredytowa: cele, podstawy zarządzania, potencjał strategiczny 4 

2. Uwarunkowania działania instytucji kredytowych 2 

3. Techniki menedżerskie w bankowości 3 

4. Strategie rynkowe instytucji kredytowych. Elementy marketingu bankowego 4 

5. Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych 2 

6. Strategie rozwoju instytucji kredytowych (wzrost organiczny i zewnętrzny, fuzje i przejęcia w 
bankowości). Rola kapitału własnego w gospodarce finansowej banku. 

4 

Forma zajęć – ćwiczenia 18 

1. Podstawy funkcjonowanie instytucji kredytowych 2 

2. Analiza scenariuszowa makrootoczenia polskiego systemu bankowego 2 

3. Modele, strategie i metody zarządzania w instytucjach kredytowych 2 

4. Analiza strategiczna wybranego banku na polskim rynku bankowym  2 

5. Analiza marketingowa wybranego banku na polskim rynku bankowym 2 

6. Zarządzanie siecią placówek bankowych  2 

7. Oddziały vs. nowoczesne kanały dystrybucji  2 

8. Płatności mobilne, pieniądze cyfrowe i nowe punkty sprzedaży 1 

9. Wybrane aspekty zarządzania finansowego w instytucjach kredytowych 2 

10. Elementy controllingu w instytucjach kredytowych 
 

1 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w grupach, analiza 

przypadków, ćwiczenia prowadzone w laboratorium BankLab 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

4. Kolokwium w formie pisemnej 
5. Egzamin pisemny 

 

01, 02, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z sprawdzianu 

oraz aktywność na zajęciach, w tym:  udział w dyskusjach, praca w grupach, 

rozwiązywaniu case study. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie 

pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie pisemnej, preferowana jest 

aktywność w czasie wykładów (udział w dyskusjach).  

Literatura podstawowa 

 

1. Gospodarowicz, A. Nosowski, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. 
Beck, Warszawa 2012. 

2. Proniewski M., Tarasiuk W., Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, 
modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca 1. Krzyścin M., Reklama produktów i usług bankowych, CeDeWu, Warszawa 

2013. 
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2. King B., Bank 3.0, Studi Emka, Warszawa 2013. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 36 

Przygotowanie się do zajęć 39 

Studiowanie literatury 30 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKCJI I OBLIGACJI 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie portfelem akcji i obligacji  Kod przedmiotu: 

04.3.VI.47.A.II.6_02 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:  

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość  

Forma studiów:  

niestacjonarne II stopnia 

Profil kształcenia:   

A 

Specjalność:  

wszystkie 

Rok / semestr: 1/1 

 

Status przedmiotu /modułu:  

Obowiązkowy  

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 18 18     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Sławomir Zarębski 

Prowadzący zajęcia 

 
Według przydziału czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

• przedstawienie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania portfeli 

inwestycyjnych na rynku kapitałowym, 

• zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku kapitałowego, 

• omówienie teoretycznych zagadnień związanych z podstawowymi 

koncepcjami portfela (klasyczna teoria portfelowa, teoria CAPM, teoria 

APT), 

• przedstawienie metod wyceny akcji  i obligacji, 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstwa.    

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 student zna i potrafi zdefiniować podstawowe 

instrumenty rynku finansowego, 

 

 

 

02 student zna podstawowe koncepcje teoretyczne, 

związane z koncepcjami portfelowymi oraz najważniejsze 

instrumenty zarządzania inwestycjami na rynku 

kapitałowym 

 

K_W01 

K_W02 

K_W03 

 

 

K_W05 

K_W06 

K_W10 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07,08 

 

 

S2A_W07 

S2A_W07,08 

S2A_W07 

Umiejętności 

03  student posiada umiejętność dokonania wyceny 

papierów wartościowych oraz analizy ich rentowności, 

 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

S2A_U08 

S2A_U02 

S2A_U03,08 
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04 student potrafi skonstruować efektywny portfel 

inwestycyjny.  

 

 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

 

 S2A_U07,08 

S2A_U07 

S2A_U09,10 

Kompetencje 

społeczne 

05 student akceptuje i rozumie znaczenie inwestowania 

 

  

06 student krytycznie podchodzi do kwestii związanych z 

zyskiem oraz ryzykiem związanym z inwestycjami  

 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

 

K_K04 

 

S2A_K02 

S2A_K03,05 

S2A_K01 

 

 

 

 S2A_K05  

TREŚCI PROGRAMOWE  

  

Forma zajęć –wykłady 18 

1.Miejsce inwestycji finansowych w polityce finansowej przedsiębiorstw.  3 

2. Wycena akcji.   3 

3.Wycena obligacji.   3 

4.Podstawy koncepcji portfelowych.   3 

5.Konstruowanie i modyfikowanie portfeli inwestycyjnych.   3 

6. Teorie portfelowe: CAPM i APT.  3 

Forma zajęć – ćwiczenia 18 

1. Akcje jako instrument finansowania i inwestowania 3 

2. Wycena akcji.   3 

3. Analiza fundamentalna przedsiębiorstw 2 

5. Analiza techniczna. 2 

6.Wycena obligacji.   2 

7. Rentowność obligacji 1 

8. Instytucje wspólnego inwestowania – zysk a ryzyko   1 

9. Instrumenty rynku pieniężnego 1 

10. Instrumenty pochodne 1 

9. Klasyczne i alternatywne portfele inwestycyjne 1 

10. Portfel inwestycyjny: formuły pomiary stopy zwrotu, portfel inwestycyjny: formuły pomiaru 

ryzyka 

1 

 

Metody kształcenia 

 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia poświęcone 

prezentacji i przybliżeniu zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu. 

Praca indywidualna i w grupach. Dyskusje ze studentami. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu 

kształcenia 

z sylabusa 

Kolokwium 

  

01, 02, 03, 04, 05, 

06 
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Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i zadania). Ocenę końcową stanowi 

ostateczna ocena z zaliczenia przedmiotu. 

 

Literatura podstawowa 

 

1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki.  

PWN, Warszawa 2007 

2. Sopoćko A., Rynek finansowy,  WN PWN, Warszawa 2006 

3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, 

ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008 

4. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. WN PWN, Warszawa 2008 

2. Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, 

Warszawa 2011 

3. Nawrot W., Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy 

inwestycyjnych. CeDeWu, Warszawa 2007 

4. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 

2008 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 36 

Przygotowanie się do zajęć 54 

Studiowanie literatury 50 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 35 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175 

Liczba punktów ECTS 7 
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM KREDYTOWYM 
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Nazwa przedmiotu: Zarządzanie portfelem kredytowym Kod przedmiotu: 04.3.VI.47.A.II.1_03 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/ Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych  

Nazwa kierunku: Finanse i Rachunkowość 

Forma studiów:  studia II stopnia/ 

studia niestacjonarne 

 

Profil kształcenia:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność: 

wszystkie  

Rok / semestr:  

Rok 1/ semestr 1 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Język polski  

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia 

ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium 

inne  

(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 

 
15 12     

Koordynator przedmiotu / modułu Dr Robert Rumiński 

Prowadzący zajęcia Zgodnie z przydziałem czynności 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów z zapoznanie się przede 

wszystkim z praktyczną, ale także i teoretyczną stroną zarządzania ryzykiem 

kredytowym oraz całego procesu  kredytowania, zarówno od strony banku jak i 

klienta. 

Wymagania wstępne 

 

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości, zarządzania, działania podmiotów 

gospodarujących. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 

efektów dla 

programu 

Odniesienie do 

efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 Student zna podstawowe kwestie z zakresu zarządzania  

ryzykiem kredytowym dotyczącym przedsiębiorstw w banku 

 

02 Student wymienia i opisuje metody badania ryzyka i 

świadomego kształtowania, w tym przeciwdziałania skutkom 

pojawienia się  

ryzyka 

K_W01 

K_W02 

 

K_W10 

K_W011 

S2A_W01,02 

S2A_W03 

 

S2A_W11 

 

Umiejętności 

03 Student klasyfikuje rodzaje ryzyka, potrafi zidentyfikować 

jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa, 

porządkuje zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem  

finansowym 

 

04  Student porównuje i organizuje pomiar ryzyka i wybór 

odpowiednich narzędzi i strategii zarządzania ryzykiem, 

adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

 

 

K_U06 

S2A_U08 

S1A_U01,02,06 

 

 

 

S2A_U06 
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Kompetencje 

społeczne 

05 Student samodzielnie wykazuje umiejętność pomiaru 

ryzyka, a tym samym doboru odpowiednich narzędzi do 

charakteru ryzyka i zasobów przedsiębiorstwa 

 

06 Student jest zorientowany na umiejętność oceny efektów 

działania systemu zarządzania ryzykiem 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

 

K_K05 

S1A_K01 

S1A_K04 

 

 

S1A_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć –  wykład 15 

7. Budowanie przewagi konkurencyjnej banków 2 

8. Polityka kredytowa a gospodarka finansowa i banków 2 

9. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej 2 

10. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki   3 

11. Ryzyko kredytowe i proces zarządzania  3 

12. Instrumenty stosowane do ograniczania ryzyka kredytowego 3 

Forma zajęć – ćwiczenia 12 

1. Kredyty w systemie bankowym 2 

2. Ryzyko bankowe. Ryzyko kredytowe 2 

3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 1 

4. Ograniczenia w zakresie działalności kredytowej banku 2 

5. Zarządzanie portfelem kredytowym 2 

6. Modele i metody pomiaru ryzyka kredytowego 2 

7. Sposoby minimalizowania ryzyka kredytowego. Transfer ryzyka kredytowego 1 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja, praca w grupach, analiza 

przypadków. 

Metody weryfikacji        

efektów kształcenia 

 

 Nr efektu kształcenia 

z sylabusa 

 

6. Sprawdzian pisemny 
7. Egzamin pisemny 

 

01, 02, 05, 06 

01, 02, 03, 04, 05, 06 

Forma i warunki zaliczenia 

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z sprawdzianu 

oraz aktywność na zajęciach, w tym:  udział w dyskusjach, praca w grupach, 

rozwiązywaniu case study. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie 

pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie pisemnej, preferowana jest 

aktywność w czasie wykładów (udział w dyskusjach).  

Literatura podstawowa 

 

1. Gwizdała Jerzy, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 

2. Iwanicz – Drozdowska Małgorzata, Nowak Agnieszka, Ryzyko bankowe, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001. 

3. Janasz Krzysztof, Ryzyko kredytowe w systemie bankowym, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. 

4. Nowakowski Jerzy, Portfel inwestycyjny banku, Diffin, Warszawa 2002. 
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5. Wiatr Maciej., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: elementy 
systemu, SGH, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

 

1. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt 
uniwersalistyczny, AE, Kraków 2003. 

2. Przybylska – Kapuścińska W., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku 
komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2001. 

3. Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, 
PWE, Warszawa 2001. 

4. Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007. 
5. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce (BASEL II), 

CEDEWU, Warszawa 2007. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 27 

Przygotowanie się do zajęć 33 

Studiowanie literatury 35 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS 5 

 

 

 

 


