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Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 

 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem  

j. angielski: Cooperation between the company and 
the bank 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 4 

Forma zaliczenia przedmiotu:  E 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr hab. Blandyna Puszer 

Ćwiczenia: dr hab. Blandyna Puszer 

Laboratorium:  

Egzaminator: dr hab. Blandyna Puszer 

7. Katedra prowadzącego:  

Bankowości i Rynków Finansowych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 18 

ćwiczenia ----------------------------- 12 

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: pierwszy 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: zimowy 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

X     Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: rynki finansowe, finanse, finanse przedsiębiorstw, bankowość 

13. Cele przedmiotu: 

− przedstawienie specjalistycznej, pogłębionej wiedzy z zakresu wybranych obszarów współpracy na linii 
przedsiębiorstwo – bank; 

− rozwijanie umiejętności w zakresie współpracy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z 
bankami; 

− wykształcenie kompetencji społecznych związanych z rozwiązaniem interdyscyplinarnych problemów 
w ramach współpracy przedsiębiorstwa z bankami wymagających nie tylko samodzielnego działania, a 
także współpracy z ekspertami. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład aktywny z prezentacją 
multimedialną  

Prezentacja multimedialna 
zagadnień teoretycznych, 
dyskusja 

----------  

18 

2. Ćwiczenia aktywne  Rozwiązywanie zadań, testów, 
case study, praca w zespołach, 
dyskusja 

----------  

12 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Samodzielna praca z 
wykorzystaniem komputera  

Przygotowanie prezentacji na 
ćwiczenia. Przygotowanie do 
dyskusji. Nabycie umiejętności 
docierania do aktualnej oferty 
produktów bankowych  

---------- 30 

2. Studiowanie przyczynowo-
skutkowe z wykorzystaniem 
literatury 

Pogłębienie wiedzy, 
przygotowanie do dyskusji 

---------- 20 

3. Analiza notatek z wykładów i 
ćwiczeń 

Pogłębienie wiedzy, 
przygotowanie do dyskusji 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 70 

 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) =2 

Łącznie AN+BN+E =102 

15. Słowa klucze:  przedsiębiorstwo, bank, rachunek bankowy, kredyt, operacje rozliczeniowe 

 



16. Treść przedmiotu: 

− znaczenie banku dla przedsiębiorstwa oraz kryteria wyboru banku przez przedsiębiorstwo: konieczność 
współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, potrzeba świadomego wyboru, kryteria wyboru banku 
(kryteria mierzalne: pozycja majątkowa banku, bezpieczeństwo lokat i inne; kryteria niemierzalne:  
jakość usług bankowych, polityka kredytowa i itp.); 

− rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem: aspekty prawne posiadania rachunku 
bankowego, rodzaje rachunków, wybór rachunku – kwestie praktyczne; 

− usługi bankowe w zakresie zarządzania płynnością (Cash management): istota i usług cash 
management, klasy systemów cash management, produkty i usługi cash management, system 
płatności masowych; 

− współpraca w zakresie operacji rozliczeniowych przeprowadzanych za pośrednictwem banku: 
rozliczenia bezgotówkowe (polecenie przelewu, polecenie zapłaty i itd.), produkty płatnicze w obrocie 
międzynarodowym (polecenie wypłaty, weksel, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa); 

− współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: rodzaje kredytów 
(kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne i itd.), finansowe warunki kredytowania, przebieg procesu 
kredytowania, instrumenty finansowania handlu zagranicznego; 

− bankowe wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynkach finansowych: rola banku na rynku 
instrumentów dłużnych, organizacja emisji akcji, sekurytyzacja aktywów, pozostałe formy współpracy 
np. doradztwo finansowe, ograniczanie ryzyka walutowego, ograniczanie ryzyka stopy procentowej i 
inne; 

− alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw: gwarancje i poręczenia bankowe, operacje 
wekslowe, usługi factoringu i forfaitingu, usługi leasingowe; 

− bankowość elektroniczna dla przedsiębiorstw: systemy Office banking, funkcjonalność bankowości 
internetowej dla przedsiębiorstw – poziom podstawowy i poziom zaawansowany, e-fakturowanie w 
systemach bankowości elektronicznej. 

 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów 

uczenia się 
dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W2 Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
powiązaniach bank-
przedsiębiorstwo oraz relacjach 
zachodzących między nimi 

Prezentacje zespołowe 

Test zaliczeniowy 

Egzamin pisemny 

Zapis elektroniczny 
prezentacji 

Wykaz pytań testowych 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach  

FiEB2p_W5 Zna i rozumie podstawowe 
prawne, ekonomiczne i finansowe 
normy oraz reguły, określające 
zachowania banków i 
przedsiębiorstw w zakresie 
współpracy 

Prezentacje zespołowe 

Test zaliczeniowy 

Egzamin pisemny 

Zapis elektroniczny 
prezentacji 

Wykaz pytań testowych 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

Umiejętności 

FiEB2p_U1 Obserwuje, poddaje krytycznej 
analizie i interpretuje, z 

Prezentacje zespołowe 

Test zaliczeniowy 

Zapis elektroniczny 
prezentacji 



wykorzystaniem wiedzy 
teoretycznej wzajemne relacje w 
zakresie współpracy bank-
przedsiębiorstw 

Egzamin pisemny Wykaz pytań testowych 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

FiEB2p_U8 Ma świadomość dynamiki zamian 
produktowych w sektorze 
bankowości wymagających stałego 
doskonalenia wiedzy w tym 
zakresie 

Prezentacje zespołowe 

Test zaliczeniowy 

Egzamin pisemny 

Zapis elektroniczny 
prezentacji 

Wykaz pytań testowych 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K1 Jest gotów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę i odbieranie 
treści z zakresu prawno – 
ekonomiczno- finansowych 
uwarunkowań z zakresu 
współpracy bank-przedsiębiorstwo 

Prezentacje zespołowe 

Test zaliczeniowy 

Egzamin pisemny 

Zapis elektroniczny 
prezentacji 

Wykaz pytań testowych 

Ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny  Test wielokrotnego wyboru, 
bez możliwości korzystania z 
materiałów, pytania otwarte  

 

50% 

2. Ocena z ćwiczeń Test pisemny (test 
wielokrotnego wyboru, pytania 
otwarte), prezentacja na 
wybrany temat, aktywność na 
zajęciach 

Test - 60%, prezentacja – 30%, 
aktywność – 10% 

 

 

50% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 
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20. Język wykładowy: polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

 


