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Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20 15    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student ma podstawową wiedzę na temat istoty i przy-
czyn pośrednictwa finansowego oraz jego znaczenia dla 
procesów wzrostu gospodarczego.  

EKO1_W02 

W02 

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach pośred-
nictwa finansowego oraz stosowanych przez nie instru-
mentach finansowych. Posiada wiedzę na temat struktu-
ry podmiotowej i przedmiotowej poszczególnych rynków 
pośrednictwa finansowego.  

EKO1_W05 

W03 

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach nadzoru-
jących działalność pośredników finansowych. Rozumie 
wpływ regulacji prawnych na działalność pośredników 
finansowych.  

EKO1_W05 

Umiejętności 

U01 
Student potrafi prawidłowo wyjaśnić zjawiska zachodzą-
ce w systemie pośrednictwa finansowego oraz ich wpływ 
na procesy wzrostu gospodarczego  

EKO1_U08 

U02 

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną 
z zakresu pośrednictwa finansowego do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w działalności pośredników 
finansowych. Posiada umiejętność przygotowania opra-
cowań analitycznych w tym zakresie.  

EKO1_U04 
EKO1_U05 

U03 
Student prawidłowo posługuje się normami prawnymi 
regulującymi funkcjonowanie instytucji pośrednictwa 
finansowego. 

EKO1_U10 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z 
zakresu systemu pośrednictwa finansowego w celu pod-
noszenia swoich kwalifikacji zawodowych.  

EKO1_K01 

K02 

Student potrafi współpracować i pracować w grupie ana-
lizując różne aspekty związane z funkcjonowaniem insty-
tucji pośrednictwa finansowego oraz ich znaczenie dla 
gospodarki. Identyfikuje i rozstrzyga problemy, jakie 
pojawiają się w relacjach pośredników finansowych z ich 
klientami.  

EKO1_K03 

K03 
Identyfikuje i rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej 
oraz dokonuje oceny racjonalności decyzji podmiotów 
gospodarczych i gospodarstw domowych. 

EKO1_K10 

 
 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Istota, formy oraz przyczyny pośrednictwa finansowego. Struktura i ogniwa systemu 
pośrednictwa finansowego. 

Istota, formy oraz przyczyny pośrednictwa finansowego. Struktura i ogniwa systemu 
pośrednictwa finansowego – cd. 

System pośrednictwa finansowego a wzrost i rozwój gospodarczy.  

System pośrednictwa finansowego a wzrost i rozwój gospodarczy-cd.  

Znaczenie banków na rynku pośrednictwa finansowego. Narodowy Bank Polski jako 
specyficzny pośrednik finansowy 

Nie-bankowe instytucje finansowe i ich znaczenie na rynku pośrednictwa finansowe-
go. 

Nie-bankowe instytucje finansowe i ich znaczenie na rynku pośrednictwa finansowe-
go – cd. 
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Parabanki i ich znaczenie na rynku pośrednictwa finansowego. 

Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad systemem pośrednictwa 
finansowego w Polsce. 

Sieć bezpieczeństwa finansowego i jej znaczenie dla stabilności systemu pośrednic-
twa finansowego. 

 
 

ćwiczenia 

Istota systemu pośrednictwa finansowego. 

Ocena atrakcyjności oferty pośredników finansowych.  

Ocena atrakcyjności oferty pośredników finansowych- cd. 

Kredyt konsumencki, upadłość konsumencka, windykacja należności.  

Nie bankowe instytucje finansowe – fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe.  

Nie bankowe instytucje finansowe – fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe – cd. 

Kolokwium zaliczeniowe 

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 

Dyskusja 
Praca w 
grupach 

W01  X X    

W02  X X    

W03  X X    

U01  X X    

U02  X X    

U02  X X    

K01      X 

K02      X 

K03      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Pozytywna ocena z egzaminu 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 

Pozytywna ocena z kolokwium. Ocena z kolokwium może 
być podwyższona (o 1) w zależności od aktywności Studen-
ta na ćwiczeniach (udział w dyskusji, współpraca i aktywny 
udział w zadaniach grupowych)   
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
20 15    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

41 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

32 H 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 H 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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