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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę nt. roli i znaczenia banków w 
działalności przedsiębiorstw oraz zakresie ich usług 
służących optymalizacji decyzji finansowych przedsię-
biorstw. 

EKO1_W03 

W02 
Ma wiedzę nt. bankowej obsługi przedsiębiorstw, prze-
biegu poszczególnych operacji i ich konsekwencjach 
gospodarczych.  

EKO1_W14 

W03 
Zna podstawowe techniki pozyskiwania, gromadzenia i 
przetwarzania informacji przez bank w kontekście 
współpracy z przedsiębiorstwem.  

EKO1_W04 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu współpracy przedsiębiorstwa z bankiem do ana-
lizowania efektywności poszczególnych operacji w tym 
zwłaszcza w sferze finansowej przedsiębiorstw. 

EKO1_U03 

U02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu współpracy 
przedsiębiorstwa z bankiem do rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w działalności przedsiębiorstw. Anali-
zuje problemy oraz proponuje odpowiednie rozstrzy-
gnięcia w tym zakresie. 

EKO1_U05 

U03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
zachodzące w obrębie współpracy przedsiębiorstwa z 
bankiem z użyciem typowych dla nauk ekonomicznych 
metod ilościowych. Potrafi formułować oceny w zakresie 
przyczyn i skutków tych zjawisk dla działalności przed-
siębiorstw. 

EKO1_U04 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu 
funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym w 
związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynko-
wymi w skali krajowej i międzynarodowej. 

EKO1_K01 

K02 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. 

EKO1_K03 

K03 Samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę. EKO1_K11 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

Wykład 

Znaczenie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 

 Przesłanki współpracy przedsiębiorstw z bankiem 

 Kryteria oceny i wyboru banku przez przedsiębiorstwo (kryteria mierzalne i 
niemierzalne) 

 Wybór banku w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw 

Rachunek bankowy jako podstawowe narzędzie współpracy przedsiębiorstwa 
z bankiem 

 Znaczenie rachunku w działalności przedsiębiorstwa 

 Rodzaje rachunków bankowych dla przedsiębiorstw 

 Umowa rachunku bankowego i jej elementy 

 Zasady funkcjonowania rachunku bankowego 

 Prowizje i opłaty związane z rachunkiem bankowym 

 Lokaty pieniężne przedsiębiorstw  
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Bankowa obsługa gotówkowa przedsiębiorstw  

 Wpłaty gotówkowe (otwarte, zamknięte) 

 Wypłaty  gotówkowe (otwarte, zamknięte) 

 Usługi w zakresie transportu gotówki  

 Depozyty rzeczowe i sejfy 

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem w zakresie obsługi transakcji handlo-
wych przedsiębiorstw 

 Bankowa obsługa transakcji krajowych 

 Obsługa transakcji importowo-eksportowych 

 Usługi hedgingowe i optymalizujące korzyści 

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem w zakresie kredytowania działalności 
gospodarczej 

 Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw  

 Podstawy decyzji kredytowych 

 Proces podejmowania decyzji kredytowych (gromadzenie informacji, analiza 
ryzyka, wycena struktury zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem i monitoring) 

 Wycena wartości przedsiębiorstwa 

Ćwiczenia 

Znaczenie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 

 Konieczność współpracy przedsiębiorstw z bankiem 

 Kryteria oceny i wyboru banku przez przedsiębiorstwo 

 Wybór banku przez przedsiębiorstwo (kryteria mierzalne i niemierzalne) 

  Wybór banku w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw 

Rachunek bieżący w działalności przedsiębiorstwa 

 Znaczenie rachunku bieżącego w działalności przedsiębiorstwa 

 Umowa rachunku bieżącego 

 Zasady funkcjonowania rachunku bieżącego 

 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem w zakresie operacji rozliczeniowych 

Lokaty pieniężne przedsiębiorstw 

 Tradycyjne lokaty bankowe 

 Krótkoterminowe i długoterminowe papiery dłużne 

 Skarbowe papiery wartościowe 

 Fundusze inwestycyjne 

 Możliwość efektywnego korzystania przez przedsiębiorstwo z lokat pienięż-
nych 

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem w zakresie kredytowania działalności 
gospodarczej 

 Rodzaje i formy kredytów w rachunku bieżącym oraz rachunku kredytowym 

 Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw 

 Warunki przyznania kredytu 

Procedury kredytowe 

 Wniosek kredytowy 

 Ocena zdolność kredytowej 

 Umowa kredytowa 

 Zasady wykorzystania kredytu 

 Biznes plan jako element oceny projektu inwestycyjnego przez bank 

Kolokwium zaliczeniowe 
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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    

U02   X    

U03   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) 

 
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 
15 20    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2 2    h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

39 h 

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

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 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 

43 h 

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

1,7 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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