
KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKO-458 

Nazwa modułu System pośrednictwa finansowego 

Nazwa modułu w języku angielskim Financial intermediation 

Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 
Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Zarządzania 
Koordynator modułu dr hab. Jan L. Bednarczyk 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

Specjalnościowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  Obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne Finanse i bankowość 
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  Tak 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 20 10 - - - 

 

 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 



Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą pośrednictwa finansowego we 

współczesnej gospodarce oraz mechanizmami jego rozwoju. Student powinien przyswoić 

sobie wiedze na temat alternatywnych kanałów przepływu środków finansowych w 

gospodarce oraz rozumieć przyczyny wyboru przez uczestników rynku poszczególnych 

metod inwestowania środków finansowych. 
 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawową wiedzę na temat istoty i przyczyn 

pośrednictwa finansowego oraz jego znaczenia dla 

procesów wzrostu gospodarczego 

Wykład K_W03 
S1A_W02 

S1A_W03 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach pośrednictwa 

finansowego oraz stosowanych przez nie 

instrumentach finansowych. Posiada wiedzę na 

temat struktury podmiotowej i przedmiotowej 

poszczególnych rynków pośrednictwa finansowego  

Wykład 

ćwiczenia 
K_W05 S1A_W02 

W_03 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach 

nadzorujących działalność pośredników 

finansowych. Rozumie wpływ regulacji prawnych 

wydawanych nadzór finansowy na działalność 

pośredników finansowych. 

Wykład K_W05 S1A_W07 

U_01 

Potrafi prawidłowo wyjaśnić zjawiska zachodzące w 

systemie pośrednictwa finansowego oraz ich wpływ 

na procesy wzrostu gospodarczego 

Wykład 

K_U03 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu 

pośrednictwa finansowego do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w działalności 

pośredników finansowych. Posiada umiejętność 

przygotowania opracowań analitycznych w tym 

zakresie. 

ćwiczenia 

K_U05 
S1A_U06 

S1A_U07 

U_03 

Prawidłowo posługuje się normami prawnymi 

regulującymi funkcjonowanie instytucji 

pośrednictwa finansowego 

Wykład 

ćwiczenia K_U10 S1A_U05 

K_01 

Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 

zakresu systemu pośrednictwa finansowego w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

Wykład 

ćwiczenia K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi współpracować i pracować w grupie 

analizując różne aspekty związane z 

funkcjonowaniem instytucji pośrednictwa 

finansowego oraz ich znaczenie dla gospodarki. 

Identyfikuje i rozstrzyga problemy, jakie pojawiają 

się w relacjach pośredników finansowych z ich 

klientami. 

ćwiczenia 

K_K03 S1A_K02 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1  Istota, formy oraz przyczyny pośrednictwa finansowego W_01 



U_01 
K_01 

2 

Banki jako pośrednicy finansowi 

W_02 
U_02 
U_03 
K_01 
 

3 

Formy działania nie–bankowych instytucji finansowych na rynku 

pośrednictwa finansowego 

W_02 
U_02 
U_03 
K_01 

4 
Bankassurance  jako forma współpracy instytucji pośrednictwa 

finansowego 

W_02 
U_02 
K_03 

5 Inne kanały przepływu środków finansowych pomiędzy ostatecznymi 

pożyczkodawcami ostatecznymi pożyczkobiorcami (finansowanie 

bezpośrednie) transfery interpersonalne: kredyt kupiecki, emisje prywatne 

i publiczne z ograniczonym udziałem pośredników, samofinansowanie. 

W_02 
W_03 
U_02 
K_03 

6 Ostateczni pożyczkodawcy, jako źródło kapitału dla pośredników 

finansowych: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo, 

zagranica . 

W_02 
U_02 
K_01 

7 Analiza kosztu kapitału i stóp przychodu w różnych systemach przepływu 

środków finansowych (finansowych udziałem pośredników i bez tego 

udziału. 

W_01 
U_02 
K_03 

8 
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad systemem 

pośrednictwa finansowego w Polsce 

W_03 
U_03 
K_01 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 

Ocena atrakcyjności oferty kredytowej banku. 
W_02 
U_02 
K_02 

2 

Kredyt konsumencki, upadłość konsumencka, windykacja należności. 
W_02 
U_02 
K_02 

3 

Nie bankowe instytucje finansowe – fundusze inwestycyjne i 

emerytalne 

W_02 
W_03 
U_02 
K_01 
K_02 

4 

Rynek usług ubezpieczeniowych. Brokerzy i agenci ubezpieczeniowi. 

W_02 
W_03 
U_02 
K_01 
K_02 

   

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 



Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien posiadać szeroką wiedzę na temat istoty i 
przyczyn pośrednictwa finansowego. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą powinien 
dysponować wiedzą na temat znaczenia systemu pośrednictwa finansowego dla procesów 
wzrostu gospodarczego. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien posiadać wiedzę o formach pośrednictwa 
finansowego oraz strukturze poszczególnych rynków finansowych. Aby otrzymać ocenę 
bardzo dobrą student powinien posiadać wiedzę na temat transakcji inwestycyjnych, jakie 
mogą podejmować instytucje pośrednictwa finansowego. 

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Aby uzyskać ocenę dobrą, student powinien dysponować wiedzą o instytucjach sprawujących 
kontrolę nad systemem pośrednictwa finansowego. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą student 
powinien dodatkowo posiadać wiedzę na temat regulacji prawnych wydawanych przez nadzór 
finansowy. 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien wykazać się wiedzą teoretyczną zdobytą na 
wykładach i ćwiczeniach, która będzie pomocna do określenia wpływu działalności 
pośredników finansowych na funkcjonowanie sfery realnej. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą 
powinien umieć uzasadnić motywy procesów konsolidacyjnych zachodzących między 
pośrednikami finansowymi oraz określić ich skutki dla funkcjonowania systemu finansowego. 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Aby uzyskać ocenę dobrą student powinien umieć dokonać przeglądu usług oferowanych 
przez pośredników finansowych, a także, biorąc pod uwagę własne preferencje, wybrać 
najkorzystniejszą z nich. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą powinien wykazać się 
umiejętnością opracowania raportów analitycznych na temat usług oferowanych przez 
instytucje pośrednictwa finansowego. 

U_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien umieć wymienić najważniejsze akty prawne 
regulujące działalność pośredników finansowych w wybranym segmencie systemu, a także, w 
zwięzły sposób, omówić ich najważniejsze przepisy. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, 
powinien umieć ocenić potencjalne skutki regulacji ostrożnościowych wprowadzanych przez 
organy nadzorcze na działalność systemu pośrednictwa finansowego. 

K_01 

Obserwacja studenta podczas zajęć dydaktycznych 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą, powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania wiedzy 
o systemie finansowym i na bieżąco ją uzupełniać. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, 
powinien uzupełniać tę wiedzę w zakresie szerszym od członków grupy. 

K_02 

Obserwacja studenta podczas zajęć dydaktycznych 
Student, aby uzyskać ocenę dobrą powinien dobrze współpracować i pracować w grupie. Na 
ocenę bardzo dobrą student powinien wykazywać się inicjatywą w trakcie prac zespołowych 
związanych z opracowaniem raportów na temat oferty usługowej i sytuacji finansowej instytucji 
pośrednictwa finansowego. 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 20h 
2 Udział w ćwiczeniach 10h 
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 10h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  



7 Udział w egzaminie 4h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
44h 
 

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

1,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10h 
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 10h 
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 
40h 
 

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

1,4 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  84 h 
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 

10+10+10=30h 

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

1,1 ECTS 
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