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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 
przedmiotów 

 
Przedmiot kierunkowy 

Status modułu  Przedmiot obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

Semestr V 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 
Semestr zimowy 

Wymagania wstępne 
 
Wybór specjalności: Finanse przedsiębiorstw 

Egzamin  
 
Tak 

Liczba punktów ECTS 4 ECTS 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

Wykład Ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

w semestrze 10 14    

 



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami z zakresu 
współpracy przedsiębiorstwa z bankiem. W szczególności usługami związanymi  
z finansowaniem ich działalności oraz obsługą transakcji handlowych. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 

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

Wykład 
Ćwiczenia 

W_03 
S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 

W_02 

Ma wiedzę nt. bankowej obsługi przedsiębiorstw, 
przebiegu poszczególnych operacji i ich 
konsekwencjach gospodarczych.  

Wykład, 
Ćwiczenia 

W_14 
S1A_W08 

 

W_03 

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

Wykład 
Ćwiczenia 

W_04 S1A_W06 

U_01 

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

Wykład 
Ćwiczenia 

U_03 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu współpracy 
przedsiębiorstwa z bankiem do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w działalności 
przedsiębiorstw. Analizuje problemy oraz proponuje 
odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

Wykład 
Ćwiczenia 

U_05 
S1A_U06 
S1A_U07 

U_03 

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 przedsiębiorstw. 

Wykład 
Ćwiczenia 

 
U_04 

S1A_U05 
S1A_U02 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 
S1A_U03 
S1A_U04 

K_01 

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 rynkowymi w skali krajowej i 
międzynarodowej. 

Wykład 
Ćwiczenia 

K_01 S1A_K01 

K_02 

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

Ćwiczenia K_03 
S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K06 

 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Znaczenie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 

 Przesłanki współpracy przedsiębiorstw z bankiem 

 Kryteria oceny i wyboru banku przez przedsiębiorstwo (kryteria 

W_01 

U_02 

K_01 



mierzalne i niemierzalne) 

 Wybór banku w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw 

 

2. 

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  

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

K_01 

3. 

Bankowa obsługa gotówkowa przedsiębiorstw  

 Wpłaty gotówkowe (otwarte, zamknięte) 

 Wypłaty  gotówkowe (otwarte, zamknięte) 

 Usługi w zakresie transportu gotówki  

 Depozyty rzeczowe i sejfy 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

K_01 

4. 

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem w zakresie obsługi transakcji 

handlowych przedsiębiorstw 

 Bankowa obsługa transakcji krajowych 

 Obsługa transakcji importowo-eksportowych 

 Usługi hedgingowe i optymalizujące korzyści 

W_01 

W_02 

W_03 

U_01 

U_02 

K_01 

5. 

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 

W_01 

W_02 

W_03 

U_01 

U_02 

K_01 

K_02 

6. 

Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm 

 Emisje dłużnych papierów wartościowych 

 Kredyty konsorcjalne 

 Finansowanie projektów 

 Inżynieria finansowa 

 Sekurytyzacja 

 Bankowe usługi w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw 

 Usługi consultingowe banków  

  

W_01 

W_02 

W_03 

U_01 

U_02 

K_01 

K_02 

 

2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Numer 

ćwiczeń 
  

1 

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 

W_01 

U_02 

K_01 



2 

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 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

K_01 

3 

Lokaty pieniężne przedsiębiorstw 

 Tradycyjne lokaty bankowe 

 Krótkoterminowe i długoterminowe papiery dłużne 

 Skarbowe papiery wartościowe 

 Fundusze inwestycyjne 

 Możliwość efektywnego korzystania przez przedsiębiorstwo z 

lokat pieniężnych 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

K_01 

4 

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 

W_01 

W_02 

W_03 

U_01 

U_02 

K_01 

K_02 

5 

Procedury kredytowe 

 Wniosek kredytowy 

 Ocena zdolność kredytowej 

 Umowa kredytowa 

 Zasady wykorzystania kredytu 

W_03 

U_02 

U_03 

K_01 

K_02 

6 

Biznes plan jako element oceny projektu inwestycyjnego przez 

bank 

W_03 

U_01 

U_02 

U_03 

K_01 

K_02 

7 Kolokwium zaliczeniowe  

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

W_01 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach   
 

W_02 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach 
 

W_03 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach 
 

U_01 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach 
 

U_02 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach 
 

U_03 
Egzamin pisemny, projekt/prezentacja oraz dyskusja na zajęciach 
 

K_01 
Projekt/prezentacja oraz obserwacja postawy studenta podczas dyskusji na zajęciach 
 

K_02 Projekt/prezentacja  

 



 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 10 h 

2. Udział w ćwiczeniach 14 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

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

6. Konsultacje projektowe 1 h 

7. Udział w egzaminie 2 h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

29 h 

10. 

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

1,2 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 25 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 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 5 h 

18. Przygotowanie do egzaminu 10 h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 70 h 

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

2,8 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  99 h 

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

4 ECTS 

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

27 h 

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

1,1 ECTS 

 
 

E. LITERATURA 

 

Wykaz literatury 

 

1. Dahmen A., Jacobi P., Bankowa obsługa przedsiębiorstw, CeDeWu, 

Warszawa 2002. 

2. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, 

2006. 

3. Mishkin F., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, 

Warszawa 2001. 



4. Podstawka M., (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010. 

5. Pruchunicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.), Finansowanie działalności 

gospodarczej w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 2006.    

6. Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, 

Warszawa 2007. 

Witryna WWW 
modułu/przedmiotu  

 

  


