IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus).
Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2018/2019

Nazwa przedmiotu1):

Finanse i bankowość

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Finance and banking

Kierunek studiów4):

Rolnictwo
5)

Numer katalogowy:

ECTS 2)

Koordynator przedmiotu :

Dr Tomasz Felczak

Prowadzący zajęcia6):

Dr Tomasz Felczak oraz pracownicy Katedry Finansów

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Rolnictwa i Biologii

Status przedmiotu9):

a) przedmiot
Kierunkowy – specjalizacja….

b) stopień I, rok 3

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy (5)

Jęz. wykładowy11): polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

3,0

c) stacjonarne /

niestacjonarne
Stacjonarne

1) Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu istoty, konstrukcji i roli finansów w ujęciu
teoretycznym i w praktyce gospodarczej oraz społecznej.
2) Zapoznanie z czynnikami kształtującymi rynki finansowe oraz działalność instytucji finansowych.
3) Przedstawienie podstawowych zasad gospodarowania finansami państwa oraz samorządów
terytorialnych.
4) Wskazanie na związki zachodzące pomiędzy różnymi obszarami finansów, a szczególnie pomiędzy
finansami przedsiębiorstw i finansami publicznymi.
5) Przekazanie podstawowej wiedzy o metodach i narzędziach, które mogą być wykorzystywane w
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa i w ocenie sytuacji finansowej oraz o czynnikach
wpływających na wybór źródeł finansowania działalności.
6) Przedstawienie zadań, organizacji oraz zakresu oddziaływania banku centralnego na stabilizację
polskiego systemu bankowego i rynku finansowego.
7) Przegląd i usystematyzowanie wiedzy o podstawowych produktach bankowych i usługach finansowych
oferowanych przez banki podmiotom gospodarującym oraz poznanie wymogów stawianych
przedsiębiorstwom ubiegającym się o kredyty bankowe.
a)

Wykład

liczba godzin

- 30 ;

b)

Ćwiczenia (nie przewiduje się)

liczba godzin

- 0;

Metody dydaktyczne14):

Dyskusja, studium przypadku, zadania sytuacyjne, konsultacje.

Pełny opis przedmiotu15):

Wprowadzenie do finansów. Pieniądz i jego rola w gospodarce rynkowej. Wartość pieniądza w czasie.
System finansowy, jego ogniwa i zasady funkcjonowania. System podatkowy obowiązujący w Polsce i UE.
Rynek finansowy i jego segmenty. Papiery wartościowe na rynku kapitałowym. Publiczny system
finansowy. Finanse państwa i samorządów terytorialnych. Budżet państwa, zasady jego tworzenia.
Dochody i wydatki budżetowe. Instytucje kontrolujące finanse publiczne. Finanse przedsiębiorstw –
wybrane zagadnienia. Przedsiębiorstwo, formy prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarka
finansowa przedsiębiorstw. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. Kapitały własne oraz
zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitałów, koszt kapitału, ryzyko ekonomiczne i finansowe. Ocena
sytuacji majątkowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa – wprowadzenie do analizy finansowej. Decyzje
inwestycyjne przedsiębiorstwa. Etapy przygotowania projektów inwestycyjnych, zasady i metody oceny
opłacalności projektów. Banki i systemy bankowe. Rola banków w gospodarce. System bankowy w Polsce.
Polityka pieniężna współczesnego banku centralnego. Organizacja i zadania NBP. Banki komercyjne i
banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym. Działalność banków. Operacje bankowe. Pozyskiwanie
pieniądza przez banki. Kapitały własne banku. Bankowość elektroniczna. Działalność kredytowa banków.
Kredyty dla jednostek rolniczych i przedsiębiorstw agrobiznesu. Analiza zdolności kredytowej
przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia. Zasady obowiązujące przy ubieganiu się o kredyty na
prowadzenie działalności gospodarczej oraz na inwestycje. Formy zabezpieczeń zwrotności kredytów.
Współczesny nadzór bankowy.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Zaliczony przedmiot z zakresu podstaw ekonomii.

Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia :
18)

01 – Identyfikuje i objaśnia rolę zjawisk finansowych w przebiegu procesów gospodarczych.
02 – Rozumie i analizuje mechanizmy działania rynku finansowego oraz zasady podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
03 – Postrzega i wyjaśnia procesy związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych i jego
oddziaływanie na zachowania gospodarcze i społeczne.

1

04 – Wymienia, charakteryzuje i analizuje zobowiązania podatkowe i inne obciążenia publiczno prawne
podmiotów dotyczące prowadzonej aktywności gospodarczej i zawodowej.
05 – Potrafi interpretować i analizować podstawowe informacje ekonomiczne charakteryzujące sytuację
finansową przedsiębiorstwa.
06 – Zna i analizuje możliwe źródła pozyskiwania kapitału na prowadzenie i rozwój działalności
przedsiębiorstwa i gospodarstwa.
07 – Opisuje i ocenia funkcjonowanie i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym państwa i w
rozliczeniach finansowych różnych podmiotów.
08 – Rozumie zasady i metody prowadzenia specjalistycznej działalności bankowej oraz szczegółowe
działania banków ograniczające ryzyko finansowe w prowadzonej działalności.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01 ÷ 08 – zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów;
05, 06 i 08 – prace pisemne studentów (opracowania dotyczące rozwiązania zadań sytuacyjnych z
wybranych problemów szczegółowych).

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów. Treść pytań na zaliczenie. Pisemne opracowania zadania
kształcenia 20):
problemowego jako pracy samodzielnej (domowej).
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Zaliczenie pisemne 80%, opracowania zadań problemowych w formie pisemnej 20%.
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Jaworski W.L. (Redakcja), Zawadzka Z., Iwanicz - Drozdowska M.; Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa
2010.
2. Podstawka M.; Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
3. Szczepański J.(redakcja) i Szyszko L. (redakcja); Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
1. Dobosiewicz Z., Bankowość. Wydawnictwo PWE, Wydanie 3, Warszawa 2011.
2. Flejterski S. (Redakcja) i Świecka B. (Redakcja); Elementy finansów i bankowości. Wydanie 3, Wyd. CEDEWU 2007.
3. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wydanie 2, DIFIN, Warszawa 2011.
UWAGI24):
Studenci w ramach pracy własnej przygotowują (w zespole 2 osobowym) opracowanie wybranego problemu z zakresu finansów w formie zadania.
Problematyka zadań dotyczyć może między innymi: oceny kondycji finansowej i wyników przedsiębiorstwa (lub gospodarstwa) na podstawie
sprawozdań finansowych, założenia ekonomiczne i plan finansowy efektów przedsięwzięcia rozwojowego w gospodarstwie rolniczym, który stanowiłby
uzasadnienie do wniosku o kredyt inwestycyjny itp.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Wykłady
Ćwiczenia audytoryjne/
Przygotowanie prac pisemnych
Przygotowanie do zaliczeń materiału wykładowego
Obecność na zaliczeniu wykładów
Udział w konsultacjach
Razem
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich:
Wykłady
Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe
Udział w konsultacjach
Obecność na zaliczeniu wykładów
Razem
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
Ćwiczenia audytoryjne
Udział w konsultacjach
Razem

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02

Godziny/ECTS
30
0
12
28
1
4
75
3 ECTS

30
0
4
1
35
1,3 ECTS

0
4
4,0
0,2 ECTS

26)

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Identyfikuje i objaśnia rolę zjawisk finansowych w przebiegu procesów gospodarczych.
Rozumie i analizuje mechanizmy działania rynku finansowego oraz zasady podejmowania

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na kierunku
K1A_W04
K1A_W04, K1A_U01,

2

03
04
05
06
07
08

decyzji inwestycyjnych.
Postrzega i wyjaśnia procesy związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych i
jego oddziaływanie na zachowania gospodarcze i społeczne.
Wymienia, charakteryzuje i analizuje zobowiązania podatkowe i inne obciążenia publiczno
prawne podmiotów dotyczące prowadzonej aktywności gospodarczej i zawodowej.
Potrafi interpretować i analizować podstawowe informacje ekonomiczne charakteryzujące
sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Zna i analizuje możliwe źródła pozyskiwania kapitału na prowadzenie i rozwój działalności
przedsiębiorstwa i gospodarstwa.
Opisuje i ocenia funkcjonowanie i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym
państwa i w rozliczeniach finansowych różnych podmiotów.
Rozumie zasady i metody prowadzenia specjalistycznej działalności bankowej oraz
szczegółowe działania banków ograniczające ryzyko finansowe w prowadzonej działalności.

K1A_W04, K1A_U01,
K1A_W04, K1A_U01
K1A_W14, K1A_U01
K1A_W14, K1A_U10, K1A_K08
K1A_K08, K1A_U05
K1A_W04, K1A_U01, K1A_K08
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