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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKON- 458 

Nazwa modułu System pośrednictwa finansowego 

Nazwa modułu w języku angielskim Financial intermediation 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia niestacjonarne 

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu dr Marzena Sobol  

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Specjalnościowy 

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Wybór specjalności Finanse przedsiębiorstw 
Egzamin (TAK/NIE) Tak 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład Ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

14 8    
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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 przy-
swoić sobie wiedze na temat alternatywnych kanałów przepływu środków finanso-
wych w gospodarce oraz rozumieć przyczyny wyboru przez uczestników rynku po-
szczególnych metod inwestowania i pozyskiwania środków finansowych.  

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę na temat istoty i 
przyczyn pośrednictwa finansowego oraz jego 
znaczenia dla procesów wzrostu gospodarczego.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W03 
S1A_W02 
S1A_W03 

W_02 

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach 
pośrednictwa finansowego oraz stosowanych 
przez nie instrumentach finansowych. Posiada 
wiedzę na temat struktury podmiotowej i przedmio-
towej poszczególnych rynków pośrednictwa finan-
sowego.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W05 S1A_W02 

W_03 

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach 
nadzorujących działalność pośredników finanso-
wych. Rozumie wpływ regulacji prawnych na dzia-
łalność pośredników finansowych.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W05 S1A_W07 

U_01 
Student potrafi prawidłowo wyjaśnić zjawiska za-
chodzące w systemie pośrednictwa finansowego 
oraz ich wpływ na procesy wzrostu gospodarczego  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U03 S1A_U02 

U_02 
 

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teore-
tyczną z zakresu pośrednictwa finansowego do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w dzia-
łalności pośredników finansowych. Posiada umie-
jętność przygotowania opracowań analitycznych w 
tym zakresie.  

Ćwiczenia K_U5 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 
Student prawidłowo posługuje się normami praw-
nymi regulującymi funkcjonowanie instytucji po-
średnictwa finansowego. 

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U10 S1A_U05 

K_01 

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania 
wiedzy z zakresu systemu pośrednictwa finanso-
wego w celu podnoszenia swoich kwalifikacji za-
wodowych.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_K01 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi współpracować i pracować w gru-
pie analizując różne aspekty związane z funkcjo-
nowaniem instytucji pośrednictwa finansowego 
oraz ich znaczenie dla gospodarki. Identyfikuje i 
rozstrzyga problemy, jakie pojawiają się w rela-
cjach pośredników finansowych z ich klientami.  

Ćwiczenia K_K03 S1A_K02 

 
  



 

3 

 

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. Struktura i ogni-
wa systemu pośrednictwa finansowego 

W_01 
W_03 
W_05 
U_01 
K_01 

2.  System pośrednictwa finansowego a wzrost i rozwój gospodarczy  
W_03 
U_03 

3.  
Znaczenie banków na rynku pośrednictwa finansowego Narodowy Bank 
Polski jako specyficzny pośrednik finansowy 

W_02  
U_02  
U_03  
K_01  

4.  
Nie-bankowe instytucje finansowe i ich znaczenie na rynku pośrednictwa 
finansowego. Parabanki i ich znaczenie na rynku pośrednictwa finanso-
wego 

W_02  
U_02  
U_03  
K_01 

5.  
Inne kanały przepływu środków finansowych - finansowanie bezpośred-
nie, transfery interpersonalne: kredyt kupiecki, emisje prywatne i publicz-
ne z ograniczonym udziałem pośredników, samofinansowanie 

W_02  
W_03  
U_02  
K_01 

6.  
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad systemem 
pośrednictwa finansowego w Polsce 

W_05  
U_05  
K_01  

7.  
Sieć bezpieczeństwa finansowego i jej znaczenie dla stabilności finan-
sowej kraju 

W_05  
U_05  
K_01  
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8. 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, 
towarzystwa ubezpieczeniowe  
 

W_02  
W_03  
U_02  
K_01  
K_02  

4. Kolokwium zaliczeniowe  

 
 

9. Charakterystyka zadań projektowych 
 

10. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

W_02 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

W_03 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

U_01 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

U_02 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

U_03 Egzamin pisemny, kolokwium zaliczeniowe oraz dyskusja na zajęciach 

K_01 Obserwacja postawy studenta podczas dyskusji na zajęciach 

K_02 Obserwacja postawy studenta na zajęciach 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 14 h 

2. Udział w ćwiczeniach 8 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 h 

6. Konsultacje projektowe  h 

7. Udział w egzaminie 2 h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

27 h 

10. 

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

1,08 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 18 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji  h 

18. Przygotowanie do egzaminu 10 h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 48 h 

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

1,92 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

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

3 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

11 h 

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

0,44 ECTS 
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