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Sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Trzy edycje  regionalne Ligi: 
Bezpłatny udział!

WARSZAWA KRAKÓW POZNAŃ

GRUDZIEŃ 2013 – CZERWIEC 2014

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
  Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
  Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
  Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
  Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
  Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
  Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
  Prestiż reprezentowania swojej uczelni

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP

Weź udział w szkoleniu o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, z wykorzystaniem 
gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game, 

opracowanej na Uniwersytecie Stanford w USA.

PARTNERZY

Patroni medialni

Partner Partner 

2013/2014

Patron

www.szkola-ryzyka.pl                                      BanriskLigaAkademicka 



PRZEBIEG GRY
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Zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które działają w zmieniającym się otoczeniu 
makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy.

Przed przystąpieniem do ocenianej części gry, uczestnicy biorą udział w 1-dniowej sesji otwierającej 
i podejmują dwie decyzje próbne.

Zespoły podejmują 8 ocenianych decyzji zgodnych z przyjętą strategią swojego banku 
(5 dni roboczych na podjęcie każdej decyzji). Zespoły otrzymują analizy Mentora po każdej decyzji: 
raport o wynikach banku wraz z komentarzem i informacją o zmianach na rynku. 

Decyzje podejmowane są poprzez portal Konkursu BANRISK – Liga Akademicka.

Poszczególne etapy Konkursu są komentowane przez Eksperta Głównego Konkursu.

Miarą sukcesu w grze jest wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK. 
Gra promuje decyzje spójne z przyjętą przez uczestniczący zespół. 

Na starcie Gry wartość jednej akcji każdego wirtualnego banku jest taka sama 
i wynosi 100 USD. Zwycięża zespół, który osiągnie najwyższą cenę swoich akcji. 

Wyniki i zwycięzcy są ogłaszani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w trakcie sesji finałowej. 

strategią gry 

•  

•  

•  

•  

•  

Wprowadzenie do zagadnień zyskowności banku: spread, marża, luka, dźwignia, dywidenda, 
podatki, koszty pozaodsetkowe, prowizje i opłaty.

Poznaj swój bank: analiza wyników, zyskowność, adekwatność, zwrot.

Określ strategię i cele swojego banku: hurtowa, detaliczna, uniwersalna; źródła i wykorzystanie 
funduszy; koszt funduszy; raport ekonomiczny i analiza; przegląd kredytów i depozytów.

Zarządzaj swoim bankiem: aktywa, pasywa, sieć, zabezpieczenie ryzyka (hedging), kapitał, zysk; 
otoczenie banku; obszary kontrolowania zysku.

Zaprezentuj swój bank: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: przyjęta strategia; realizacja; 
wyniki: wskaźniki finansowe, cena akcji na giełdzie, wartość dla akcjonariuszy (SHV).

ZAKRES MERYTORYCZNY GRY

•  

•  

Umożliwić zdolnym i ambitnym studentom kierunków ekonomicznych – przyszłym adeptom 
bankowości – zapoznanie się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze 
zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy. 

Przybliżyć charakter pracy w banku, podnieść świadomość odpowiedzialności związanej 
z karierą bankowca dla ułatwienia startu zawodowego w bankowości.

CEL KONKURSU

Zapraszamy do udziału pięcioosobowe zespoły złożone ze  studentów od III roku studiów wzwyż 
(dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo
-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen 
za rok akademicki 2012/2013 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich 
członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Przyjmowane są zgłoszenia kompletnych zespołów ze wskazaniem Lidera Zespołu. 
W Konkursie wezmą udział maksymalnie 32 zespoły.

Zachęcamy uczelnie i koła naukowe do zgłaszania zespołów i udzielania im rekomendacji. Konkurs 
BANRISK – Liga Akademicka to prestiżowe, niekomercyjne wydarzenie wspierające przygotowanie 
studentów do zawodu bankowca. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

KONKURS JEST PROWADZONY W FORMIE TRZECH 
RÓWNOLEGŁYCH EDYCJI REGIONALNYCH:

• 

• 

• 

 Liga Akademicka Centrum – Warszawa 
– 16 zespołów (dla uczelni z 6 województw: 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego)

 Liga Akademicka Południe – Kraków 
– 8 zespołów (dla uczelni z 4 województw: 
małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, 
śląskiego)

 Liga Akademicka Zachód – Poznań – 8 zespołów 
(dla uczelni z 6 województw: wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, 
dolnośląskiego, opolskiego) 

Zgłoszenie udziału 
w Konkursie (wspólne 
dla wszystkich edycji)

WARSZAWAKRAKÓWPOZNAŃ

Początek gry: pierwsza 
decyzja próbna

HARMONOGRAM

Sesja otwierająca

Sesja finałowa 3 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 r. 12 czerwca 2014 r.

16 stycznia 2014 r. 21 stycznia 2014 r. 23 stycznia 2014 r.

8 stycznia 2014 r.

do 9 grudnia 2013 r.

HARMONOGRAM KONKURSU

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia Zespołów (wymagane jest 5 osób w zespole) przyjmujemy na formularzu dostępnym 
www.szkola-ryzyka.pl do 9 grudnia 2013 r. Do zgłoszenia Zespołu każdy uczestnik dołącza potwierdzenie 
wystawione przez uczelnię statusu studenta, zgodnie z wzorem zaświadczenia na stronie 
www.szkola-ryzyka.pl  

Formularz zgłoszenia wraz z zaświadczeniami należy przesłać w formie skanu na adres 
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl 

Kompletne zgłoszenia zostaną poddane procesowi kwalifikacji. Ostateczną decyzję 
o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmie zespół ekspertów WIB. 

Uwaga: istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, 
gdzie odbywają się dwie sesje stacjonarne. Warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu: 
www.szkola-ryzyka.pl

KONTAKT
Joanna Grobelny - Menedżer Konkursu

tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205
faks: 22 201 21 13
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl
www.szkola-ryzyka.pl

Warszawski Instytut Bankowości
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa,www.wib.org.pl

WIB jest jedynym w Polsce, licencjonowanym użytkownikiem gry 
BANRISK – the Stanford Game, opracowanej na Uniwersytecie Stanford w USA.
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Konkurs BANRISK – Liga Akademicka bazuje na 11-letnim 
doświadczeniu 19 edycji  BANRISK – the Stanford Game 
zrealizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości dla 
zespołów bankowych i studenckich. Historia BANRISK 
w wykonaniu WIB to 19 edycji Konkursów, w tym: otwarte 
i zamknięte,  krajowe i europejskie, dla instytucji 
polskich i zagranicznych. 

HISTORIA BANRISK W WIBIE

Z OPINII UCZESTNIKÓW LIGI AKADEMICKIEJ 2012/2013

„W imieniu całej drużyny serdecznie dziękuję za możliwość udziału 
w BANRISKU oraz za świetną organizację całego projektu. Uczestnictwo 
w konkursie niewątpliwie zaprocentuje ponieważ zdobyliśmy unikatową 
wiedzę. Mamy nadzieję, że inicjatywa będzie rozwijała się, gdyż jest 
bardzo potrzebna. Życzymy zespołowi Warszawskiego Instytutu 
Bankowości kolejnych sukcesów :-)”.

Blue Penguin Bank, UW

„Chciałbym w imieniu swoim i całego teamu serdecznie podziękować 
za organizację i tak sprawne zarządzanie BANRISKIEM. 
Co prawda czasami przez zerówki i nadchodzącą sesję mieliśmy 
problemy z trzymaniem się deadlinów, ale wiedza którą nabyliśmy 
była warta paru nieprzespanych nocy ;-)”.

Zespół NoRisk NoMoney, SGH

Uczestnicy
•  1161 osób
•  153 banki
•  216 zespołów
•  21 krajów uczestniczących

„Możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności  w pracy w zespole 

oraz sesje inauguracyjne 
i końcowe, które pozwoliły 

poszerzyć oraz zweryfikować 
swoją wiedzę”.  

„Samodzielna realizacja działań 
związanych z zarządzaniem 

bankiem”. 

„Najbardziej spodobały mi się 
wystąpienia publiczne 

poszczególnych zespołów, 
w trakcie których omawiana była 

ich strategia”.

W okresie grudzień 2012 – maj 2013 r. odbyła się pierwsza edycja 
Konkursu BANRISK - Liga Akademicka. Wzięło w niej udział 

16 zespołów z uczelni ekonomicznych z całej Polski (w sumie 80 studentów).

www.szkola-ryzyka.pl                                      BanriskLigaAkademicka 


