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B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

specjalnościowy  

Status modułu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 

Wymagania wstępne System pośrednictwa finansowego, Rynki finansowe 

Egzamin  Nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład Ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze  30    

 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krajowymi i zagranicznymi operacjami 
bankowymi oraz systemami płatniczymi i ich znaczeniem dla sprawności i efektywności 
obrotu pieniężnego. 

 
 



Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma rozszerzoną wiedzę nt. krajowych i 
międzynarodowych operacji prowadzonych przez 
banki komercyjne, oraz ich znaczenia dla 
sprawnego funkcjonowania gospodarki.  

Ć K_W01 
S2A_W01 
S2A_W09 

W_02 

Ma rozszerzoną wiedzę nt. relacji zachodzących 
pomiędzy instytucjami finansowymi operującym na 
międzybankowym rynku pieniężnym a także roli 
banku centralnego na tym rynku. Ma gruntowną 
wiedzę nt. systemów płatniczych w Polsce ich 
ewolucji oraz znaczenia dla sprawności i 
efektywności obrotu pieniężnego.   

Ć 

K_W04 

S2A_W02 
S2A_W08 

W_03 

Zna i interpretuje przepisy prawa stanowiące 
podstawę dla prowadzenia przez banki rachunków 
bankowych oraz dokonywania operacji 
rozliczeniowych w skali krajowej i międzynarodowej. 

Ć 

K_W08 

S2A_W07 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać procesy 
zachodzące w systemie płatniczym oraz 
diagnozować przyczyny zaburzeń w funkcjonowaniu 
tego systemu w skali krajowej i międzynarodowej a 
także wskazywać potencjalne rozwiązania tych 
problemów. 

Ć 

K_U01 

S2A_U01 

U_02 

Potrafi wykorzystać rozszerzoną wiedzę teoretyczną 
z obszaru krajowych i międzynarodowych operacji 
bankowych  do analizowania przebiegu procesów 
zachodzących na rynku pieniężnym oraz w obrębie 
systemów płatniczych. 

Ć 

K_U02 

S2A_U02 

U_03 

 Potrafi prawidłowo analizować złożone zjawiska 
zachodzące w systemie bankowym ze szczególnym 
uwzględnieniem dynamicznych zmian otoczenia 
gospodarczego wpływającego na efektywność 
prowadzonych przez banki operacji. Potrafi 
sformułować i zweryfikować hipotezy badawcze w 
tym zakresie. 

Ć 

K_U03 

S2A_U03 

K_01 

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania 
wiedzy z krajowych i międzynarodowych operacji 
bankowych w kontekście zmieniających się 
uwarunkowań ekonomicznych, wewnętrznych oraz 
zewnętrznych. 

Ć 

K_K01 

S2A_K01 

K_02 

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane ze zmianami zasad i warunków 
prowadzenia krajowych i międzynarodowych 
operacji bankowych. Potrafi zidentyfikować oraz 
zdiagnozować skutki tych zmian dla sprawności i 
efektywności obrotu pieniężnego. Potrafi zdobytą 
wiedzę wykorzystać w praktyce. 

Ć 

K_K04 

S2A_K04 

K_03 

Student potrafi współpracować i pracować w grupie 
analizując różne aspekty związane z bankowymi 
rozliczeniami pieniężnymi krajowymi i zagranicznymi 
i ich znaczeniem dla gospodarki. 

Ć 

K_K03 
S2A_K02 
S2A_K03 

 
 
 
 
 
 
 



Treści kształcenia: 
Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Klasyfikacja operacji bankowych. 
Pojęcie operacji bankowych. Rodzaje operacji bankowych.  

W_01 
W_03 
U_03 
K_01 
K_02 

2 

Rozliczenia gotówkowe. 
Organizacja obrotu gotówkowego. Operacje kasowo-skarbcowe. 
Kasy walutowe i kantory wymiany. 
 

W_01 
W_03 
U_03 
K_01 
K_02 

3 

Rozliczenia bezgotówkowe.  
Polecenie przelewu. Polecenie zapłaty. Czek rozrachunkowy. Weksel. 
Akredytywa dokumentowa. Rozliczenia planowe oraz okresowe rozliczenia 
saldami.  Karty płatnicze. Faktoring 

W_01 
W_03 
U_03 
K_01 
K_02 

4 

Rozliczenia zagraniczne. 
Obsługa bankowa rozliczeń zagranicznych. Waluty międzynarodowe  
Kurs walutowy. Formy rozliczeń zagranicznych (Polecenie wypłaty w 
rozliczeniach zagranicznych. Czek w rozliczeniach zagranicznych. Weksel w 
rozliczeniach zagranicznych. Inkaso w rozliczeniach zagranicznych. 
Akredytywa w rozliczeniach zagranicznych Rozliczenia wzajemne 
clearingowe). 

W_01 
W_03 
U_03 
K_01 
K_02 

5 

System płatniczy. 
Znaczenie systemu płatniczego. Ewolucja systemu płatniczego w Polsce. 
Funkcjonowanie polskiego systemu RTGS (system SORBNET i SORBNET-
EURO). Systemy Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (System ELIXIR 
System TARGET 2.). SEPA 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 
K_03 

6 

Międzybankowy rynek pieniężny. 
Istota międzybankowego rynku pieniężnego i jego struktura. Rynek lokat 
międzybankowych i jego organizacja. Rozwój i aktywność rynku lokat 
międzybankowych. Bank centralny na rynku pieniężnym. Rynek bonów 
pieniężnych NBP i bonów skarbowych. Perspektywy rozwoju 
międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. 

W_02 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 

7-8 

Rynek pieniężny pozabankowy 
Pojęcie i ogólna charakterystyka pozabankowego rynku pieniężnego. Rynek 
papierów komercyjnych. Rynek certyfikatów depozytowych. Rynek 
wierzytelności przedsiębiorstw 

W_02 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 
K_03 

 
 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe  
Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien umieć szczegółowo omówić poszczególne formy 
krajowych i międzynarodowych operacji bankowych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, 
powinien dodatkowo potrafić dokonać oceny znaczenia tych operacji dla sprawnego 
funkcjonowania gospodarki.   

W_02 
Kolokwium zaliczeniowe  
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien mieć rozszerzona wiedzę nt. istoty 
międzybankowego rynku pieniężnego oraz instytucji finansowych operujących na tym rynku w 



tym zwłaszcza roli banku centralnego. Ponadto powinien mieć gruntowną wiedzę nt. 
systemów płatniczych w Polsce. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien 
dodatkowo potrafić dokonać oceny znaczenia systemów płatniczych dla sprawności i 
efektywności obrotu pieniężnego.  

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien znać podstawowe akty prawne stanowiące 
podstawę dla prowadzenia przez banki rachunków bankowych oraz dokonywania operacji 
rozliczeniowych w skali krajowej i międzynarodowej. Aby uzyskać ocen bardzo dobrą, student 
powinien ponadto potrafić ocenić wpływ zmian regulacji prawnych na obrót pieniężny i 
funkcjonowanie gospodarki.   

U_01 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć interpretować i wyjaśniać procesy 
zachodzące w systemie płatniczym oraz diagnozować przyczyny zaburzeń w funkcjonowaniu 
tego systemu w skali krajowej i międzynarodowej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student 
powinien dodatkowo potrafić zaproponować potencjalne rozwiązania tych problemów. 

U_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do 
analizowania przebiegu procesów zachodzących na rynku pieniężnym oraz w obrębie 
systemów płatniczych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student powinien dodatkowo umieć 
dokonać własnej oceny analizowanych zjawisk i zaproponować  tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia. 

U_03 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć analizować złożone zjawiska zachodzące 
w systemie bankowym z uwzględnieniem zmian otoczenia gospodarczego wpływającego na 
efektywność prowadzonych przez banki operacji. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien 
dodatkowo potrafić  formułować i weryfikować hipotezy badawcze w tym zakresie. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas ćwiczeń, dyskusja podczas ćwiczeń  
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 
zakresu krajowych i międzynarodowych operacji bankowych i na bieżąco ją uzupełniać. Aby 
uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien uzupełniać tę wiedzę w zakresie szerszym od 
członków grupy. 

K_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe, dyskusja podczas ćwiczeń 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć identyfikować oraz diagnozować skutki 
zmian zasad i warunków prowadzenia krajowych i międzynarodowych operacji bankowych dla 
sprawności i efektywności obrotu pieniężnego. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien 
dodatkowo potrafić  odnieść się do praktyki gospodarczej. 

K_03 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowują i prezentują wybrane 
zagadnienia problemowe 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien dobrze współpracować i pracować w grupie. 
Aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskać ocenę bardzo 
dobrą, powinien dodatkowo przejmować inicjatywę podczas prac w grupie, oraz być w stanie 
sprawnie przygotować i poprowadzić prace nad projektem. 

 
. 
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach  

2 Udział w ćwiczeniach 30 

3 Udział w laboratoriach  

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8 

5 Udział w zajęciach projektowych  



6 Konsultacje projektowe 8 

7 Udział w egzaminie  

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

46 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,7 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 

13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdań  

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 

18 Przygotowanie do egzaminu  

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

1,3 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  83 

23 Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

83 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 
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