
 

System pośrednictwa finansowego 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Kod przedmiotu 01000-ES1-3SPF 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr III  rok/semestr 5.  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

- 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30  godzin  wykładu i 30 godzin  ćwiczeń (w podziale na: 15 w sali, 15 w ramach e-

learningu) 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu usług instytucji sektora 

finansowego - pośredników finansowych, jak też charakterystyka tego subsystemu 

gospodarki. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący 

słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, 

- ćwiczenia angażujące studentów (couching) do pracy w formie prac pisemnych, pracy 

indywidualnej i grupowej (w zespołach zadaniowych) na zajęciach, prezentacje multimedialne 

przygotowane przez studentów, dyskusja problemów naukowych, e- learning. 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

-ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności (indywidualnej i grupowej- zespoły 

zadaniowe) oraz kolokwium; 

- wykłady: oraz egzamin końcowy w zakresie zagadnień będących przedmiotem wykładu.  

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
WIEDZA 

3SPF_W01 Student posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach 

prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach, w 

szczególności w aspekcie pośrednictwa finansowego 

E1A_W06

  

   

UMIEJĘTNOŚCI 
3SPF _U01 Student dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność 

logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych, 

w tym zachodzących na rynku finansowym  

E1A_U02 

 

 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
3SPF _U02 Student gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz 

wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk,  

przyczyn i skutków działalności gospodarczej, co dotyczy w 

szczególności rynków finansowych i działających na nich 

podmiotów pośrednictwa 

E1A_U03 

 

3SPF _U03 Student dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w 

całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-

gospodarczych, w tym dotyczących finansów 

E1A_U10 

3SPF _U04 Student potrafi samodzielnie dokształcać się w zakresie poznawania 

SPF  
E1A_U17 

3SPF _U05 Student potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole 

w zakresie poznawania SPF  
E1A_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
3SPF_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 

umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się poznawania SPF 

  

E1A_K01 

 

3SPF_K02 Student wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, 

podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, 

szczególnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- 

korzysta przy tym z wiedzy w zakresie SPF  

E1A_K02 

3SPF_K03 Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach gospodarczych- potrafi korzystać z 

produktów finansowych  

E1A_K03 

3SPF_K04 Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w 

miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy 

użyciu różnych środków przekazu informacji, co dotyczy m.in. 

rynku usług finansowych  

 

E1A_K10 

 

 

 

   
 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy 

studenta
1
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 30 

Przygotowanie się do wykładu 5 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Przygotowanie do sprawdzianów 5 

  

  
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
1
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 2,4 

o charakterze praktycznym 20 0,8 

  

Data opracowania: 08.10.2014r. 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Marek Proniewski 



 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu 

 

System pośrednictwa finansowego 

Kod przedmiotu 01000-ES1-3SPF 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III  rok/semestr 5. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30  godzin  wykładu i 30 godzin  ćwiczeń (w podziale na: 15 w sali, 15 w ramach e-

learningu) 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

Prowadzący wykłady z  przedmiotu  i egzaminujący: Prof. dr hab. Marek Proniewski 

 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści wykładu:  

1. Usługi finansowe w systemie pośrednictwa finansowego. 

2. Banki jako podmioty SPF. 

3. Kredytowanie komercyjne. 

4. Pośrednictwo na rynku komercyjnych papierów wartościowych. 

5. Leasing. 

6. Faktoring. 

7. Rynek ubezpieczeń. 

8. Pośrednictwo w obrocie giełdowym. 

9. Venture capital. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

3SPF_W01  x 

3SPF _U01 x  

3SPF _U02 x  

3SPF _U03 x  

3SPF _U04 x x 

3SPF _U05 x  

3SPF_K01 x  

3SPF_K02 x  

3SPF_K03 x  

3SPF_K04 x  

   
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Pisemne zaliczenie końcowe w zakresie tematyki prezentowanej na wykładach. Do 

zaliczenia dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. W szczególnych 

przypadkach dopuszcza się zaliczenie ustne. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. M. Proniewski, W. Tarasiuk, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. 

Strategie, modele biznesowe i operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2011. 



2. T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol (red.), Pośrednictwo finansowe a 

rozwój gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013. 

3. K. Waliszewski, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2010. 

4. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, 

Poltext, Warszawa 2008. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
1. D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne rodzaje, typy, metody pomiaru i 

ocena efektywności, wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2008. 

2. W. Przybylska- Kapuścińska (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2009. 

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

Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007. 

4. K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2010. 

5. bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach 

internetowych KNF, GPW, Europejskiego Banku Centralnego, NBP, GUS, 

Eurostatu. 

 

        ……………………………….  



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 
Nazwa przedmiotu 

 

System pośrednictwa finansowego 

Kod przedmiotu 01000-ES1-3SPF 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno- Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III  rok/semestr 5 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

godzin  30 , praca indywidualna, praca zespołowa (w tym burze mózgów), prezentacje 

uczestników zajęć- aktywizacja pracy studentów na zajęciach (couching), komentarz 

prowadzącego ćwiczenia, wykorzystanie systemu e-learningowego 

 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

Prowadzący ćwiczenia i zaliczający je: prof. dr hab. Marek Proniewski, dr Arkadiusz 

Niedźwiecki 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści ćwiczeń: 

 

1. Usługi finansowe w systemie pośrednictwa finansowego (rynki finansowe, 

instytucje nadzoru nad rynkiem, specyfika usług finansowych, produkty 

finansowe). 

2. Banki jako podmioty SPF (system bankowy, bank centralny, banki uniwersalne, 

banki inwestycyjne, produkty bankowe: produkty kredytowe, lokacyjne i 

rozliczeniowe, bankowość elektroniczna, struktura organizacyjna instytucji 

monetarnej). 

3. Kredytowanie komercyjne (kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, ryzyko 

kredytowe, zabezpieczenia kredytowe, koszt kredytu, korzyści kredytowania dla 

kredytobiorcy, obowiązki banku- kredytodawcy, obowiązki dłużnika- 

kredytobiorcy, pośrednictwo kredytowe). 

4. Pośrednictwo na rynku komercyjnych papierów wartościowych (rynek papierów 

wartościowych, emisje dłużnych papierów wartościowych, emisje udziałowych 

papierów wartościowych, subemisje). 

5. Leasing (leasing finansowy, leasing operacyjny, banki a inni leasingodawcy, 

korzyści leasingu). 

6. Faktoring (płynność finansowa, specyfika i rodzaje faktoringu, faktoring a kredyt 

kupiecki). 

7. Rynek ubezpieczeń (ubezpieczyciele, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia 

osobiste, koszt ubezpieczenia, korzyści ubezpieczenia). 

8. Pośrednictwo w obrocie giełdowym (wtórny rynek papierów wartościowych, 

giełda papierów wartościowych, domy i biura maklerskie, pośrednictwo na rzecz 

klientów indywidualnych i instytucjonalnych). 

9. Venture capital (kapitał wysokiego ryzyka, anioły biznesu, wsparcie kapitałowe a 

fundusze pożyczkowe). 

 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt 

kształcenia 

Aktywność na 

zajęciach, w 

tym: udział w 

dyskusjach, 

praca 

indywidualna 

praca w 

grupach 

zadaniowych  

e- learning Zaliczenie 

– 

kolokwium  



na zajęciach, 

praca w 

grupach 

zadaniowych na 

zajęciach- 

system 

punktowy 

3SPF_W01 x x x x 

3SPF _U01 x x   

3SPF _U02 x x x  

3SPF _U03 x x   

3SPF _U04 x x x x 

3SPF _U05 x    

3SPF_K01 x x  x 

3SPF_K02 x x   

3SPF_K03 x    

3SPF_K04 x x   
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Na ocenę końcową 

będzie miała wpływ aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

 M. Proniewski, W. Tarasiuk, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, 

modele biznesowe i operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011. 

 T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol (red.), Pośrednictwo finansowe a rozwój 

gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013. 

 K. Waliszewski, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2010. 

 Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, 

Warszawa 2008. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne rodzaje, typy, metody pomiaru i 

ocena efektywności, wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2008. 

 W. Przybylska- Kapuścińska (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2009. 

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

Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007. 

 K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, 

Warszawa 2010. 

 bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach 

internetowych KNF, GPW, Europejskiego Banku Centralnego, NBP, GUS, 

Eurostatu. 

 

 

        ……………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


