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1.1. Formy kontaktuFormy kontaktu

�� Podczas przerwy w czasie zajęćPodczas przerwy w czasie zajęć

�� mariusz.dybal@uwr.edu.plmariusz.dybal@uwr.edu.pl

�� http://prawo.uni.wroc.pl/user/12048http://prawo.uni.wroc.pl/user/12048

�� Konsultacje w pokoju 203c, Konsultacje w pokoju 203c, WPAiEWPAiE
�� MondayMonday (Poniedziałek) 9:30(Poniedziałek) 9:30--10:30 tydzień nieparzysty (10:30 tydzień nieparzysty (oddodd

weekweek))

�� ThursdayThursday (Czwartek) 17:00(Czwartek) 17:00--18:0018:00
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2. Forma zaliczenia2. Forma zaliczenia
�� Brak kolokwium. Brak kolokwium. 

�� Nie sprawdzam obecności.Nie sprawdzam obecności.

�� Ocena wystawiana na podstawie: przedstawionych Ocena wystawiana na podstawie: przedstawionych 
projektów, pracy na zajęciach.projektów, pracy na zajęciach.
�� Liczba osób w projekcie: do 4 osóbLiczba osób w projekcie: do 4 osób

�� Projekt proszę przysłać w Projekt proszę przysłać w pdfpdf dzień przed zajęciami z dzień przed zajęciami z 

projektuprojektu

�� Wydruk projektu proszę przynieść na kolejne zajęcia Wydruk projektu proszę przynieść na kolejne zajęcia 

�� Jeden projekt: ocena 3Jeden projekt: ocena 3

�� Dwa projekty: ocena 4Dwa projekty: ocena 4

�� Trzy projekty i więcej: ocena 5Trzy projekty i więcej: ocena 5
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok I.Blok I.

�� Przedstawienie Przedstawienie SylabusaSylabusa zajęć.zajęć.

�� Wstęp do planowania i zarządzania finansowego.Wstęp do planowania i zarządzania finansowego.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok II.Blok II.

�� Prezentacja projektu RORPrezentacja projektu ROR

�� Na zajęciach będziemy dyskutować, czym powinno Na zajęciach będziemy dyskutować, czym powinno 
charakteryzować się idealne konto osobiste.charakteryzować się idealne konto osobiste.

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek 
„„Ekonomia&RynekEkonomia&Rynek”.”.

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
ulotek oraz tabeli opłat i prowizji kont osobistych z ulotek oraz tabeli opłat i prowizji kont osobistych z 
trzech instytucji finansowej (bank komercyjny, bank trzech instytucji finansowej (bank komercyjny, bank 
spółdzielczy, SKOK.spółdzielczy, SKOK.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok III.Blok III.

�� Prezentacja projektu POŻYCZKA Prezentacja projektu POŻYCZKA 

�� Na zajęciach będziemy dyskutować jakie warunki Na zajęciach będziemy dyskutować jakie warunki 
powinna spełniać pożyczka. Na co zwracać uwagę powinna spełniać pożyczka. Na co zwracać uwagę 
przy podpisywaniu umowy pożyczki.przy podpisywaniu umowy pożyczki.

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek 
„„Ekonomia&RynekEkonomia&Rynek”.”.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok IV.Blok IV.

�� Prezentacja projektu KREDYT HIPOTECZNYPrezentacja projektu KREDYT HIPOTECZNY

�� Na zajęciach będziemy dyskutować jakie warunki Na zajęciach będziemy dyskutować jakie warunki 
powinien spełnić kredyt hipoteczny. Na co zwracać powinien spełnić kredyt hipoteczny. Na co zwracać 
uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu 
hipotecznego.hipotecznego.

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek 
„„Ekonomia&RynekEkonomia&Rynek”.”.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok V.Blok V.

�� Prezentacja projektu INWESTYCJAPrezentacja projektu INWESTYCJA

�� Na zajęciach będziemy dyskutować, w co można Na zajęciach będziemy dyskutować, w co można 
zainwestować wolne środki finansowe. Jakie czynniki zainwestować wolne środki finansowe. Jakie czynniki 
wziąć pod uwagę przy inwestycji?wziąć pod uwagę przy inwestycji?

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek 
„„Ekonomia&RynekEkonomia&Rynek”.”.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok VI.Blok VI.

�� Prezentacja projektu EMERYTURA.Prezentacja projektu EMERYTURA.

�� Na zajęciach będziemy dyskutować jakie elementy Na zajęciach będziemy dyskutować jakie elementy 
wpływają na emeryturę i jak ją powiększyć.wpływają na emeryturę i jak ją powiększyć.

�� Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie Każdy ze studentów proszony jest o przyniesienie 
dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek dziennika „Rzeczpospolita”, dodatek 
„„Ekonomia&RynekEkonomia&Rynek”.”.
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3. Plan zajęć3. Plan zajęć

Blok VII.Blok VII.

�� Prezentacja projektu REFERAT.Prezentacja projektu REFERAT.

�� Zajęcia będą służyć przedstawieniu wyników oraz Zajęcia będą służyć przedstawieniu wyników oraz 
wniosków uzyskanych na podstawie projektów. wniosków uzyskanych na podstawie projektów. 

�� Zajęcia zakończą się wpisaniem ocen.Zajęcia zakończą się wpisaniem ocen.
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4. Projekty4. Projekty

�� RORROR

�� POŻYCZKAPOŻYCZKA

�� KREDYT HIPOTECZNYKREDYT HIPOTECZNY

�� INWESTYCJAINWESTYCJA

�� EMERYTURAEMERYTURA

�� REFERAT REFERAT 
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4. Projekty4. Projekty
�� RORROR

�� Tomasz Kowalski jest studentem, który mieszka i uczy się we Wrocławiu. Zamierza założyć Tomasz Kowalski jest studentem, który mieszka i uczy się we Wrocławiu. Zamierza założyć 
ROR w banku, ale nie ma regularnych dochodów, które mógłby przelewać na konto. Chce ROR w banku, ale nie ma regularnych dochodów, które mógłby przelewać na konto. Chce 
korzystać z bankowości elektronicznej, w tym internetowej, chce posiadać również kartę korzystać z bankowości elektronicznej, w tym internetowej, chce posiadać również kartę 
płatniczą. Proszę przeanalizować oferty trzech instytucji(bank komercyjny, bank spółdzielczy,  płatniczą. Proszę przeanalizować oferty trzech instytucji(bank komercyjny, bank spółdzielczy,  
SKOK). Proszę wyliczyć całkowity koszt prowadzenia rachunku miesięcznie i rocznie w SKOK). Proszę wyliczyć całkowity koszt prowadzenia rachunku miesięcznie i rocznie w 
zależności od następujących trzech kanałów dystrybucji: placówka bankowa; telefon; Internet. zależności od następujących trzech kanałów dystrybucji: placówka bankowa; telefon; Internet. 
Proszę również przedstawić strukturę wartościową i procentową rocznego całkowitego kosztu Proszę również przedstawić strukturę wartościową i procentową rocznego całkowitego kosztu 
prowadzenia prowadzenia RORROR--uu w zależności od dokonywanych operacji i kanału dystrybucji. Na w zależności od dokonywanych operacji i kanału dystrybucji. Na 
podstawie obliczeń proszę zaproponować Tomaszowi Kowalskiemu odpowiednią instytucję podstawie obliczeń proszę zaproponować Tomaszowi Kowalskiemu odpowiednią instytucję 
oraz kanał dystrybucji. Tomasz Kowalski zamierza dokonywać następujących operacji:oraz kanał dystrybucji. Tomasz Kowalski zamierza dokonywać następujących operacji:

1.1. Dokonuje co miesiąc dwóch przelewów na rachunki zlokalizowane w innych bankach,Dokonuje co miesiąc dwóch przelewów na rachunki zlokalizowane w innych bankach,
2.2. Raz w roku żąda potwierdzenia dokonania przelewu,Raz w roku żąda potwierdzenia dokonania przelewu,
3.3. Wypłaca co miesiąc gotówkę osiem razy z bankomatu własnego banku,Wypłaca co miesiąc gotówkę osiem razy z bankomatu własnego banku,
4.4. Wypłaca co miesiąc dwa razy gotówkę z bankomatu innego banku,Wypłaca co miesiąc dwa razy gotówkę z bankomatu innego banku,
5.5. Raz na kwartał wypłaca gotówkę w oddziale,Raz na kwartał wypłaca gotówkę w oddziale,
6.6. Miesięcznie płaci kartą dwanaście razy w Miesięcznie płaci kartą dwanaście razy w POSPOS--achach w kraju,w kraju,
7.7. Życzy sobie mieć dostęp do wyciągów bankowych,Życzy sobie mieć dostęp do wyciągów bankowych,
8.8. Raz w roku chce zobaczyć historię konta za okres ostatniego roku,Raz w roku chce zobaczyć historię konta za okres ostatniego roku,
9.9. Dwa razy w miesiącu sprawdza stan konta,Dwa razy w miesiącu sprawdza stan konta,
10.10. Realizuje jedno zlecenie stałe w miesiącu,Realizuje jedno zlecenie stałe w miesiącu,
11.11. Realizuje jedno polecenie zapłaty w miesiącu.Realizuje jedno polecenie zapłaty w miesiącu.
12.12. Raz w roku wypłaca gotówkę z bankomatu za granicąRaz w roku wypłaca gotówkę z bankomatu za granicą
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4. Projekty4. Projekty
�� POŻYCZKAPOŻYCZKA

�� Jan Nowak mieszka we Wrocławiu i chciałby wziąć pożyczkę na cele konsumpcyjne Jan Nowak mieszka we Wrocławiu i chciałby wziąć pożyczkę na cele konsumpcyjne 
na kwotę 1000 zł. Posiada umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł na kwotę 1000 zł. Posiada umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł 
netto, jego żona ma również umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł netto, jego żona ma również umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł 
netto. Państwo Nowakowie mają jedno dziecko w wieku do 18 lat. Pożyczkę pan netto. Państwo Nowakowie mają jedno dziecko w wieku do 18 lat. Pożyczkę pan 
Nowak chce zaciągnąć na rok czasu i życzy sobie spłacać 12 równych rat. Proszę Nowak chce zaciągnąć na rok czasu i życzy sobie spłacać 12 równych rat. Proszę 
przeanalizować oferty czterech instytucji finansowych (bank komercyjny + bank przeanalizować oferty czterech instytucji finansowych (bank komercyjny + bank 
spółdzielczy + SKOK + firma pośrednictwa kredytowego) o stałym spółdzielczy + SKOK + firma pośrednictwa kredytowego) o stałym 
oprocentowaniu tej pożyczki. Jaki szybko otrzyma pożyczkę? Proszę przedstawić, oprocentowaniu tej pożyczki. Jaki szybko otrzyma pożyczkę? Proszę przedstawić, 
na jakie oprocentowanie nominalne pożyczki pan Nowak może liczyć w tych na jakie oprocentowanie nominalne pożyczki pan Nowak może liczyć w tych 
instytucjach. Proszę napisać, jaka będzie kwota comiesięcznych rat oraz jaka będzie instytucjach. Proszę napisać, jaka będzie kwota comiesięcznych rat oraz jaka będzie 
łączna kwota wszystkich kosztów poniesionych przez pana Nowaka (jaką sumę łączna kwota wszystkich kosztów poniesionych przez pana Nowaka (jaką sumę 
będzie pan Nowak musiał zwrócić?). Proszę również napisać, jaka jest rzeczywista będzie pan Nowak musiał zwrócić?). Proszę również napisać, jaka jest rzeczywista 
roczna stopa procentowa pożyczki (RRSO).Proszę również przedstawić strukturę roczna stopa procentowa pożyczki (RRSO).Proszę również przedstawić strukturę 
wartościową i procentową łącznego kosztu poniesionego przez pana Nowaka (jaka wartościową i procentową łącznego kosztu poniesionego przez pana Nowaka (jaka 
część to odsetki a jaka to opłaty i jakie). Na podstawie obliczeń proszę część to odsetki a jaka to opłaty i jakie). Na podstawie obliczeń proszę 
zaproponować Janowi Nowakowi pożyczkę w odpowiedniej instytucji finansowej.zaproponować Janowi Nowakowi pożyczkę w odpowiedniej instytucji finansowej.
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4. Projekty4. Projekty
�� KREDYT HIPOTECZNYKREDYT HIPOTECZNY

�� Państwo Kowalscy planują zakup mieszkania. Wartość nieruchomości wynosi 300 Państwo Kowalscy planują zakup mieszkania. Wartość nieruchomości wynosi 300 

tysięcy złotych. Państwo Kowalscy mają 28 lat i dysponują wkładem własnym w tysięcy złotych. Państwo Kowalscy mają 28 lat i dysponują wkładem własnym w 

wysokości 100 tysięcy złotych. Poszukują kredytu na kwotę 200 tysięcy złotych. Pan wysokości 100 tysięcy złotych. Poszukują kredytu na kwotę 200 tysięcy złotych. Pan 

Kowalski posiada umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł netto, jego Kowalski posiada umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł netto, jego 

żona ma również umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł netto. Umowy żona ma również umowę o pracę na czas nieokreślony i zarabia 2000 zł netto. Umowy 

oboje mają od lat czterech. Państwo Kowalscy nie posiadają dzieci i nie mają żadnych oboje mają od lat czterech. Państwo Kowalscy nie posiadają dzieci i nie mają żadnych 

zobowiązań kredytowych. Proszę przedstawić ofertę trzech banków i zaproponować zobowiązań kredytowych. Proszę przedstawić ofertę trzech banków i zaproponować 

rodzinie Kowalskich kredyt w wybranym banku. Okres kredytowania minimum 30 lat. rodzinie Kowalskich kredyt w wybranym banku. Okres kredytowania minimum 30 lat. 

Waluta dowolna, spłaty miesięczne, raty równe lub malejące. Proszę przedstawić Waluta dowolna, spłaty miesięczne, raty równe lub malejące. Proszę przedstawić 

informację na temat:informację na temat:
1.1. -- dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu,dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu,
2.2. -- jak szybko może otrzymać kredyt,jak szybko może otrzymać kredyt,
3.3. -- na jaką kwotę opiewa zdolność kredytowa rodziny,na jaką kwotę opiewa zdolność kredytowa rodziny,
4.4. -- oprocentowanie nominalne kredytu, jak jest wyliczane,oprocentowanie nominalne kredytu, jak jest wyliczane,
5.5. -- ile wynosi marża banku, ile wynosi marża banku, 
6.6. -- czy są dodatkowe opłaty, prowizje, ile wynoszą,czy są dodatkowe opłaty, prowizje, ile wynoszą,
7.7. -- ile wynosi rata kredytu,ile wynosi rata kredytu,
8.8. -- jaki jest okres kredytu,jaki jest okres kredytu,
9.9. -- jaką kwotę musi zwrócić,jaką kwotę musi zwrócić,
10.10. -- czy jest opłata za czy jest opłata za przewalutowanieprzewalutowanie kredytu (jeśli tak, to jaka),kredytu (jeśli tak, to jaka),
11.11. -- czy jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu (jeśli tak, to jaka),czy jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu (jeśli tak, to jaka),
12.12. -- wszelkie inne informacje, które mogą wpłynąć na dokonanie wyboru..wszelkie inne informacje, które mogą wpłynąć na dokonanie wyboru..
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4. Projekty4. Projekty

�� INWESTYCJAINWESTYCJA

�� Jan Nowak ma do dyspozycji 50 000 i 500Jan Nowak ma do dyspozycji 50 000 i 500 000 zł i chciałby je 000 zł i chciałby je 
zainwestować. Proszę rozważyć dwa kwotowe warianty zainwestować. Proszę rozważyć dwa kwotowe warianty 
inwestycji w następujących okresach: 3 miesiące, 1 rok, 3 lata, 5 inwestycji w następujących okresach: 3 miesiące, 1 rok, 3 lata, 5 
lat. Najważniejsza jest argumentacja, dlaczego proponujecie lat. Najważniejsza jest argumentacja, dlaczego proponujecie 
Państwo Nowakowi taki a nie inny instrument (jego ryzyko, Państwo Nowakowi taki a nie inny instrument (jego ryzyko, 
spodziewana stopa zwrotu, płynność instrumentu i inne). spodziewana stopa zwrotu, płynność instrumentu i inne). 
Następnie, gdy Państwo już zdecydujecie się już na konkretny Następnie, gdy Państwo już zdecydujecie się już na konkretny 
instrument proszę wybrać najlepszą ofertę tego instrumentu instrument proszę wybrać najlepszą ofertę tego instrumentu 
(np. jeżeli została wybrana lokata w banku to w którym (np. jeżeli została wybrana lokata w banku to w którym 
(poziom oprocentowania, zaufanie)? Jeżeli wybór jest (poziom oprocentowania, zaufanie)? Jeżeli wybór jest 
obciążony kosztami to proszę spróbować określić o ile obciążony kosztami to proszę spróbować określić o ile 
zostanie uszczuplona inwestycja .zostanie uszczuplona inwestycja .
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4. Projekty4. Projekty

�� EMERYTURAEMERYTURA

�� Tomasz Kowalski ma 25 lat i zastanawia się w jaki sposób Tomasz Kowalski ma 25 lat i zastanawia się w jaki sposób 
mógłby dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Proszę rozważyć mógłby dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Proszę rozważyć 
cztery kwotowe warianty inwestycji (100 PLN miesięcznie, cztery kwotowe warianty inwestycji (100 PLN miesięcznie, 
200PLN miesięcznie, 500PLN miesięcznie, 1000PLN 200PLN miesięcznie, 500PLN miesięcznie, 1000PLN 
miesięcznie ). Jaki produkt proponujecie Panu Kowalskiemu? miesięcznie ). Jaki produkt proponujecie Panu Kowalskiemu? 
Najważniejsza jest argumentacja, dlaczego proponujecie Najważniejsza jest argumentacja, dlaczego proponujecie 
Państwo Nowakowi taki a nie inny produkt finansowy (jego Państwo Nowakowi taki a nie inny produkt finansowy (jego 
ryzyko, spodziewana stopa zwrotu, płynność instrumentu, ryzyko, spodziewana stopa zwrotu, płynność instrumentu, 
wpływ na sytuacje podatkową i inne). wpływ na sytuacje podatkową i inne). 
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4. Projekty4. Projekty

�� REFERATREFERAT

�� Przypisy z numerami stron i stronami Przypisy z numerami stron i stronami wwwwww, 10 stron, , 10 stron, 
czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5 
wiersza. Maksymalnie cztery osoby do referatu. W wiersza. Maksymalnie cztery osoby do referatu. W 
referacie należy odpowiedzieć na postawione pytania.referacie należy odpowiedzieć na postawione pytania.
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4. Projekty4. Projekty
1.1. Ewolucja systemu bankowego.Ewolucja systemu bankowego.
2.2. Ewolucja Ewolucja prawaprawa bankowego.bankowego.
3.3. Segmentacja klientów.Segmentacja klientów.
4.4. Fuzje i przejęcia banków w Polsce.Fuzje i przejęcia banków w Polsce.
5.5. Ewolucja bankowości oddziałowej.Ewolucja bankowości oddziałowej.
6.6. Ewolucja bankowości elektronicznejEwolucja bankowości elektronicznej
7.7. Ewolucja bankowości spółdzielczejEwolucja bankowości spółdzielczej
8.8. Ewolucja bankowości hipotecznej.Ewolucja bankowości hipotecznej.
9.9. Ewolucja Ewolucja parabankówparabanków..
10.10. Ewolucja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK)Ewolucja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK)
11.11. Ewolucja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI)Ewolucja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
12.12. Ewolucja Ewolucja privateprivate banking.banking.
13.13. Ewolucja rynku kapitałowego.Ewolucja rynku kapitałowego.
14.14. Ewolucja struktury rynku bankowegoEwolucja struktury rynku bankowego
15.15. EwolucjaEwolucja funduszyfunduszy private equity, venture capital.private equity, venture capital.
16.16. FaktoringFaktoring
17.17. CustomerCustomer RelationshipRelationship Management (CRM)Management (CRM)
18.18. Karty elektroniczneKarty elektroniczne
19.19. SekurytyzacjaSekurytyzacja
20.20. OutsourcingOutsourcing
21.21. WindykacjaWindykacja
22.22. BancassuranceBancassurance
23.23. ForfaitingForfaiting
24.24. Otwarte Fundusze EmerytalneOtwarte Fundusze Emerytalne
25.25. IndywidulaneIndywidulane Konto EmerytalneKonto Emerytalne
26.26. Indywidualne Konto Zabezpieczenia EmerytalnegoIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
27.27. Pracowniczy Program EmerytalnyPracowniczy Program Emerytalny
28.28. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczejŚrodki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
29.29. LeasingLeasing

20

4. Projekty4. Projekty
�� 1. Ewolucja systemu bankowego.1. Ewolucja systemu bankowego.
�� -- jakie banki działały w Polsce w latach 1945jakie banki działały w Polsce w latach 1945--1988? 1988? 

Czym się zajmowały? Jaka była rola NBP. Jakie Czym się zajmowały? Jaka była rola NBP. Jakie 
były skutki zmiany ustaw prawo bankowe z były skutki zmiany ustaw prawo bankowe z 
kolejnych lat?kolejnych lat?

�� --jak się zmieniała liczba banków aż do teraz? Czy jak się zmieniała liczba banków aż do teraz? Czy 
zawsze banki działały w klimacie wolnej zawsze banki działały w klimacie wolnej 
konkurencji, niezależności? Jakie mamy typy konkurencji, niezależności? Jakie mamy typy 
banków obecnie, jakie są kierunki rozwoju banków obecnie, jakie są kierunki rozwoju 
bankowości?bankowości?

21

4. Projekty4. Projekty
�� 2. Ewolucja 2. Ewolucja prawaprawa bankowego.bankowego.
�� -- jaki był cel i efekt aktów prawnych dotyczących jaki był cel i efekt aktów prawnych dotyczących 

bankowości od roku 1982?bankowości od roku 1982?



8

22

4. Projekty4. Projekty
�� 3. Segmentacja klientów.3. Segmentacja klientów.
�� -- co to jest segmentacja?co to jest segmentacja?
�� -- Jakie warunki segmentacja musi spełniać?Jakie warunki segmentacja musi spełniać?
�� -- jakie są kryteria segmentacji klientów jakie są kryteria segmentacji klientów 

indywidualnych?indywidualnych?
�� -- Proszę sobie wybrać jakiś bank i spróbować Proszę sobie wybrać jakiś bank i spróbować 

scharakteryzować jego ofertę pod kontem scharakteryzować jego ofertę pod kontem 
segmentacji.segmentacji.

23

4. Projekty4. Projekty
�� 4. Fuzje i przejęcia banków w Polsce.4. Fuzje i przejęcia banków w Polsce.
�� -- czy można wyróżnić etapy w prywatyzacji czy można wyróżnić etapy w prywatyzacji 

bankowości?bankowości?
�� -- jak się zmieniała liczba banków od 1989 raz do jak się zmieniała liczba banków od 1989 raz do 

teraz.teraz.
�� -- przedstawić strukturę własnościową sektora przedstawić strukturę własnościową sektora 

bankowego od 1989 aż do teraz.bankowego od 1989 aż do teraz.
�� -- pokazać kapitał zagraniczny w bankowości pokazać kapitał zagraniczny w bankowości 

według kraju pochodzenia ( w mln według kraju pochodzenia ( w mln zlzl i %)i %)
�� --kto kontroluje banki (z 10 największych opisać kto kontroluje banki (z 10 największych opisać 

strukturę akcjonariatu)strukturę akcjonariatu)

24

4. Projekty4. Projekty
�� 5. Ewolucja bankowości oddziałowej.5. Ewolucja bankowości oddziałowej.
�� -- jak przebiega rozwój bankowości oddziałowej?jak przebiega rozwój bankowości oddziałowej?
�� --czy nowo powstające oddziały są takie same jak czy nowo powstające oddziały są takie same jak 

10 lat temu?10 lat temu?
�� -- Co to są Co to są McbankiMcbanki? Od kiedy i jak się ? Od kiedy i jak się rozwijajarozwijaja??
�� -- jaka jest liczba oddziałów, liczba osób najaka jest liczba oddziałów, liczba osób na 1 1 

oddział, przeciętne zatrudnienie w Polsce w oddział, przeciętne zatrudnienie w Polsce w 
bankach i jak to ma się do reszty świata?bankach i jak to ma się do reszty świata?

�� -- czy należy rozwijać oddziały czy może przerzucić czy należy rozwijać oddziały czy może przerzucić 
się na Internet?się na Internet?

�� -- jak się zmieni a i od czego zależy wielkość jak się zmieni a i od czego zależy wielkość 
zatrudnienia w bankach?zatrudnienia w bankach?
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4. Projekty4. Projekty
�� 6. Ewolucja bankowości elektronicznej6. Ewolucja bankowości elektronicznej
�� -- co wchodzi w skład bankowości elektronicznej?co wchodzi w skład bankowości elektronicznej?
�� -- dlaczego bankowość elektroniczna się rozwija? dlaczego bankowość elektroniczna się rozwija? 

Jakie są perspektywy?Jakie są perspektywy?
�� Jakie są zalety i wady bankowi elektronicznejJakie są zalety i wady bankowi elektronicznej
�� -- kiedy poszczególne kanały wchodziły w życie na kiedy poszczególne kanały wchodziły w życie na 

świecie a kiedy w Polsce?świecie a kiedy w Polsce?
�� --opisać każdy rodzaj bankowości elektronicznej, opisać każdy rodzaj bankowości elektronicznej, 

które banki go oferują? Jaki jest podział rynku które banki go oferują? Jaki jest podział rynku 
homehome bankingu, bankomatów, banków bankingu, bankomatów, banków 
internetowychinternetowych

�� przedstawić porównanie oprocentowania rachunku przedstawić porównanie oprocentowania rachunku 
ROR banków wirtualnych i normalnychROR banków wirtualnych i normalnych

26

4. Projekty4. Projekty
�� 7. Ewolucja bankowości spółdzielczej7. Ewolucja bankowości spółdzielczej
�� -- jak przebiegała ewolucja banków spółdzielczych jak przebiegała ewolucja banków spółdzielczych 

od 1989 r.od 1989 r.
�� -- Jakie były koncepcje organizacji bankowości Jakie były koncepcje organizacji bankowości 

spółdzielczej?spółdzielczej?
�� -- jaka jest obecnie struktura bankowości jaka jest obecnie struktura bankowości 

spółdzielczej?spółdzielczej?
�� -- czy banki spółdzielcze są zagrożeniem dla czy banki spółdzielcze są zagrożeniem dla 

komercyjnych?komercyjnych?
�� -- porównać ofertę jakiegoś banku spółdzielczego i porównać ofertę jakiegoś banku spółdzielczego i 

komercyjnego.komercyjnego.

27

4. Projekty4. Projekty
�� 8. Ewolucja bankowości hipotecznej.8. Ewolucja bankowości hipotecznej.
�� -- od kiedy od kiedy działajadziałaja banki hipoteczne  w Polsce?banki hipoteczne  w Polsce?
�� -- na podstawie jakiego aktu prawnego?na podstawie jakiego aktu prawnego?
�� --jak się rozwijają?jak się rozwijają?
�� -- ile jest banków hipotecznych?ile jest banków hipotecznych?
�� -- Ile kredytów udzielili, ilościowo i wartościowo, Ile kredytów udzielili, ilościowo i wartościowo, 

porównać to z bankami komercyjnymiporównać to z bankami komercyjnymi
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4. Projekty4. Projekty
�� 9. Ewolucja 9. Ewolucja parabankówparabanków..
�� -- co oznacza słowo co oznacza słowo parabankiparabanki
�� -- jakie instytucje zaliczają sie do jakie instytucje zaliczają sie do parabankówparabanków
�� -- dlaczego powstały dlaczego powstały parabankiparabanki
�� -- jakie sąjakie są cechy wspólne cechy wspólne parabankówparabanków
�� -- jakie czynności mogą wykonywać jakie czynności mogą wykonywać parabankiparabanki
�� -- scharakteryzować kilka rodzajów scharakteryzować kilka rodzajów parabankówparabanków za za 

pomocą liczb, wykresówpomocą liczb, wykresów
�� -- jaka rysuje się jaka rysuje się przyszlośćprzyszlość przed przed parabankamiparabankami

29

4. Projekty4. Projekty
�� 10. Ewolucja Spółdzielczych Kas 10. Ewolucja Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK)Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK)
�� -- co to są skoki?co to są skoki?
�� -- Od kiedy w Polsce?Od kiedy w Polsce?
�� -- jak się rozwijają? (liczba członków, liczba jak się rozwijają? (liczba członków, liczba 

placówek, aktywa placówek, aktywa 
�� -- czy są zagrożeniem dla banków komercyjnych?czy są zagrożeniem dla banków komercyjnych?
�� -- porównać ofertę wybranego Skoku i banku porównać ofertę wybranego Skoku i banku 

komercyjnego. (szerokość oferty, oprocentowanie, komercyjnego. (szerokość oferty, oprocentowanie, 
opłaty i prowizje)opłaty i prowizje)

30

4. Projekty4. Projekty
�� 11. Ewolucja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 11. Ewolucja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 

(TFI)(TFI)

�� -- jak długo istnieją TFI, ile ich jest, ile jak długo istnieją TFI, ile ich jest, ile majamaja funduszy, funduszy, 

�� -- jak zmieniała się wielkość aktywów TFIjak zmieniała się wielkość aktywów TFI
-- jakie są rodzaje funduszyjakie są rodzaje funduszy
-- ile jest środków w poszczególnych rodzajach funduszyile jest środków w poszczególnych rodzajach funduszy
-- czy TFI rozwijały się płynnie a może skokowo na skutek czy TFI rozwijały się płynnie a może skokowo na skutek 
przyczyn?przyczyn?
-- jaka jest tendencja, czy klienci przychodzą do TFI czy jaka jest tendencja, czy klienci przychodzą do TFI czy 
może odchodzą?może odchodzą?
-- z kim TFI konkurują o środki Polakówz kim TFI konkurują o środki Polaków
-- jakie są przewidywania na przyszłość TFIjakie są przewidywania na przyszłość TFI
-- czy jest jakiś związek miedzy bankami a TFI?, w których czy jest jakiś związek miedzy bankami a TFI?, w których 
bankach są sprzedawane jednostki funduszy?bankach są sprzedawane jednostki funduszy?
-- czy TFI efektywnie zarządzają środkami im czy TFI efektywnie zarządzają środkami im 
powierzonymi? powierzonymi? 
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4. Projekty4. Projekty
�� 12. Ewolucja 12. Ewolucja privateprivate banking.banking.
�� -- Co to jest Co to jest privateprivate banking?banking?
�� -- Dla kogo jest to oferta, jakie warunki trzeba Dla kogo jest to oferta, jakie warunki trzeba 

spełnić?spełnić?
�� -- proszę proszę przedstawicprzedstawic ofertę ofertę privateprivate banking banking 

jakiegoś wybranego bankujakiegoś wybranego banku
�� -- jaki jest podział rynku jaki jest podział rynku privateprivate banking?banking?
�� -- które banki mają tą ofertę i jaka jest minimalna które banki mają tą ofertę i jaka jest minimalna 

kwota?kwota?

32

4. Projekty4. Projekty
�� 13. Ewolucja rynku kapitałowego.13. Ewolucja rynku kapitałowego.
�� -- co to jest rynek kapitałowyco to jest rynek kapitałowy
�� -- jacy są uczestnicy rynku kapitałowego, jak jest ich jacy są uczestnicy rynku kapitałowego, jak jest ich 

rolarola
�� -- jakie są instrumenty publicznego rynku papierów jakie są instrumenty publicznego rynku papierów 

wartościowychwartościowych
�� -- jak się zmieniała liczba spółek na giełdzie, i jak jak się zmieniała liczba spółek na giełdzie, i jak 

się zmieniała kapitalizacja, obrót, wig, porównać to się zmieniała kapitalizacja, obrót, wig, porównać to 
z innymi giełdamiz innymi giełdami

�� -- jaki jest udział grup inwestorów w obrociejaki jest udział grup inwestorów w obrocie
�� -- ile spółek wchodziło na giełdę a ile się ile spółek wchodziło na giełdę a ile się 

wycofywało rok po rokuwycofywało rok po roku

33

4. Projekty4. Projekty
�� 14. Ewolucja struktury rynku bankowego14. Ewolucja struktury rynku bankowego
�� tabelki i wykresy tabelki i wykresy -- tym powinien się tym powinien się 

charakteryzować referat. proszę porównać banki charakteryzować referat. proszę porównać banki 
miedzy sobą oraz ich udział w rynku; ze względu miedzy sobą oraz ich udział w rynku; ze względu 
na:na:

�� -- wielkość aktywów, pasywów, kapitałów wielkość aktywów, pasywów, kapitałów 
własnych, zysku. wielkość depozytów zlotowych i własnych, zysku. wielkość depozytów zlotowych i 
walutowychwalutowych

�� -- liczba liczba rorówrorów, wydanych kart, liczba oddziałów, , wydanych kart, liczba oddziałów, 
pracowników, bankomatów, pracowników, bankomatów, 

�� -- liczba udzielonych kredytówliczba udzielonych kredytów
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4. Projekty4. Projekty
�� 15. 15. EwolucjaEwolucja funduszyfunduszy private equity, venture private equity, venture 

capital.capital.
�� -- jakiego rodzaju są to fundusze,jakiego rodzaju są to fundusze,
�� -- jakie inwestycje wspierają,jakie inwestycje wspierają,
�� -- na jakim etapie działalności spółki,na jakim etapie działalności spółki,
�� -- jakie jest ryzyko takich inwestycjijakie jest ryzyko takich inwestycji
�� -- jaką stopę zwrotu zamierzają osiągaćjaką stopę zwrotu zamierzają osiągać
�� -- przedstawić rynek tych funduszy w Polsce, jak się przedstawić rynek tych funduszy w Polsce, jak się 

rozwijają i porównać ze światemrozwijają i porównać ze światem
�� -- podać nazwy funduszy i które spółki wspierały w podać nazwy funduszy i które spółki wspierały w 

PolscePolsce
�� -- jaka przyszłość przed tymi funduszami w Polscejaka przyszłość przed tymi funduszami w Polsce

35

4. Projekty4. Projekty
�� 16. 16. FaktoringFaktoring
�� -- co to jest co to jest faktoringfaktoring,,
�� -- jakie są rodzaje jakie są rodzaje faktoringufaktoringu,,
�� -- jakie są korzyści i dla kogo z jakie są korzyści i dla kogo z faktoringufaktoringu,,
�� -- kto korzysta z kto korzysta z faktoringufaktoringu,,
�� -- jakie są koszty jakie są koszty faktoringufaktoringu,,
�� -- przedstawić rynek usług przedstawić rynek usług faktoringowychfaktoringowych w w 

Polsce.Polsce.
�� -- porównać polski rynek do światowego.porównać polski rynek do światowego.
�� -- jaka przyszłość przed jaka przyszłość przed faktoringiemfaktoringiem w Polscew Polsce

36

4. Projekty4. Projekty
�� 17. 17. CustomerCustomer RelationshipRelationship Management (CRM)Management (CRM)
�� -- co oznacza CRM,co oznacza CRM,
�� -- jakie są korzyści z CRM,jakie są korzyści z CRM,
�� -- w jakich branżach są wdrażane systemy CRM,w jakich branżach są wdrażane systemy CRM,
�� -- jak wygląda rynek CRM w Polsce,jak wygląda rynek CRM w Polsce,
�� -- jakeijakei są wydatki na CRM,są wydatki na CRM,
�� -- porównać polski rynek do światowego,porównać polski rynek do światowego,
�� -- jaka przyszłość przed CRM w Polscejaka przyszłość przed CRM w Polsce
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4. Projekty4. Projekty
�� 18. Karty elektroniczne18. Karty elektroniczne
�� -- jakie są podziały kart,jakie są podziały kart,
�� -- jaki udział w rynku mają poszczególne rodzaje jaki udział w rynku mają poszczególne rodzaje 

kart,kart,
�� -- ile jest z paskiem a ile z chipem,ile jest z paskiem a ile z chipem,
�� -- które banki wydały najwięcej kart i jakich,które banki wydały najwięcej kart i jakich,
�� -- na jaka kwotę dokonano transakcji kartami,na jaka kwotę dokonano transakcji kartami,
�� -- porównać to ze światemporównać to ze światem
�� -- jaka przyszłość przed kartami w Polscejaka przyszłość przed kartami w Polsce

38

4. Projekty4. Projekty
�� 19. 19. SekurytyzacjaSekurytyzacja
�� -- na czym polega na czym polega sekurytyzacjasekurytyzacja,,
�� -- jak wygląda proces jak wygląda proces sekurytyzacjisekurytyzacji
�� -- jakie są i dla kogo wady i zalety z jakie są i dla kogo wady i zalety z sekuratyzacjisekuratyzacji,,
�� -- jak wygląda jak wygląda sekuratyzacjasekuratyzacja w Polsce, jakie w Polsce, jakie 

programy zrealizowano,programy zrealizowano,
�� -- porównać to ze światem,porównać to ze światem,
�� -- jaka przyszłość przed jaka przyszłość przed sekuratyzacjąsekuratyzacją w Polscew Polsce

39

4. Projekty4. Projekty
�� 20. Outsourcing20. Outsourcing
�� -- na czym polega outsourcing,na czym polega outsourcing,
�� -- jakie usługi są poddawane outsourcingowi,jakie usługi są poddawane outsourcingowi,
�� -- jakie są wady i zalety outsourcingu,jakie są wady i zalety outsourcingu,
�� -- jak wygląda rynek outsourcingu w Polsce,jak wygląda rynek outsourcingu w Polsce,
�� -- porównać to ze światem,porównać to ze światem,
�� -- jaka przyszłość stoi przed outsourcingiem,jaka przyszłość stoi przed outsourcingiem,
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4. Projekty4. Projekty
�� 21. Windykacja21. Windykacja
�� -- co to za usługa,co to za usługa,
�� -- jakie są ceny za usługę,jakie są ceny za usługę,
�� -- jakie są wady i zalety,jakie są wady i zalety,
�� --jak wygląda rynek windykacji w Polsce,jak wygląda rynek windykacji w Polsce,
�� -- porównać to ze światem,porównać to ze światem,
�� -- jaka przyszłość stoi przed rynkiem usług jaka przyszłość stoi przed rynkiem usług 

windykacyjnych.windykacyjnych.

41

4. Projekty4. Projekty
�� 22. 22. BancassuranceBancassurance
�� -- co to za usługa,co to za usługa,
�� -- jakie są wady i zalety,jakie są wady i zalety,
�� --jak wygląda rynek jak wygląda rynek bancassurancebancassurance w Polsce, podać w Polsce, podać 

przykładyprzykłady
�� -- porównać to ze światem,porównać to ze światem,
�� -- jaka przyszłość stoi przed rynkiemjaka przyszłość stoi przed rynkiem

42

4. Projekty4. Projekty
�� 23. Forfaiting23. Forfaiting
�� -- co to jest forfaiting,co to jest forfaiting,
�� -- jakie są rodzaje forfaitingu,jakie są rodzaje forfaitingu,
�� -- jakie są korzyści i dla kogo z forfaitingu,jakie są korzyści i dla kogo z forfaitingu,
�� -- kto korzysta z forfaitingu,kto korzysta z forfaitingu,
�� -- jakie są koszty forfaitingu,jakie są koszty forfaitingu,
�� -- przedstawić rynek usług przedstawić rynek usług forfaitingowychforfaitingowych w w 

Polsce.Polsce.
�� -- porównać polski rynek do światowego.porównać polski rynek do światowego.
�� -- jaka przyszłość przed forfaitingiem w Polscejaka przyszłość przed forfaitingiem w Polsce
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4. Projekty4. Projekty
�� 24. Otwarte Fundusze Emerytalne24. Otwarte Fundusze Emerytalne
�� -- czym są OFE?,czym są OFE?,
�� -- przedstawić rynek OFE (ilość, aktywa, przedstawić rynek OFE (ilość, aktywa, 

członkowie),członkowie),
�� -- jaki udział w rynku mają poszczególne OFE?jaki udział w rynku mają poszczególne OFE?
�� -- Polityka inwestycyjna OFE,Polityka inwestycyjna OFE,
�� -- Stopa zwrotu OFE,Stopa zwrotu OFE,
�� -- czym się kierować przy wyborze OFE?czym się kierować przy wyborze OFE?
�� -- Dokonać wyboru OFE Dokonać wyboru OFE –– napisać dlaczego ten napisać dlaczego ten 

wybór.wybór.

44

4. Projekty4. Projekty
�� 25. Indywidualne Konto Emerytalne25. Indywidualne Konto Emerytalne
�� -- czym są IKE?,czym są IKE?,
�� -- przedstawić rynek IKE (ilość, aktywa, przedstawić rynek IKE (ilość, aktywa, 

członkowie),członkowie),
�� -- jaki udział w rynku mają poszczególne IKE?jaki udział w rynku mają poszczególne IKE?
�� -- Polityka inwestycyjna IKE,Polityka inwestycyjna IKE,
�� -- Stopa zwrotu IKE,Stopa zwrotu IKE,
�� -- czym się kierować przy wyborze IKE?czym się kierować przy wyborze IKE?
�� -- Dokonać wyboru IKE Dokonać wyboru IKE –– napisać dlaczego ten napisać dlaczego ten 

wybór.wybór.

45

4. Projekty4. Projekty
�� 26. Indywidualne Konto Zabezpieczenia 26. Indywidualne Konto Zabezpieczenia 

EmerytalnegoEmerytalnego
�� -- czym są IKZE?,czym są IKZE?,
�� -- przedstawić rynek IKZE (ilość, aktywa, przedstawić rynek IKZE (ilość, aktywa, 

członkowie),członkowie),
�� -- jaki udział w rynku mają poszczególne IKZE?jaki udział w rynku mają poszczególne IKZE?
�� -- Polityka inwestycyjna IKZE,Polityka inwestycyjna IKZE,
�� -- Stopa zwrotu IKZE,Stopa zwrotu IKZE,
�� -- czym się kierować przy wyborze IKZE?czym się kierować przy wyborze IKZE?
�� -- Dokonać wyboru IKZE Dokonać wyboru IKZE –– napisać dlaczego ten napisać dlaczego ten 

wybór.wybór.
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4. Projekty4. Projekty
�� 27. Pracowniczy Program Emerytalny27. Pracowniczy Program Emerytalny
�� -- czym są PPE?,czym są PPE?,
�� -- przedstawić rynek PPE (ilość, aktywa, przedstawić rynek PPE (ilość, aktywa, 

członkowie),członkowie),
�� -- jaki udział w rynku mają poszczególne PPE?jaki udział w rynku mają poszczególne PPE?
�� -- Polityka inwestycyjna PPE,Polityka inwestycyjna PPE,
�� -- Stopa zwrotu PPE,Stopa zwrotu PPE,
�� -- Wady i zalety PPE.Wady i zalety PPE.

47

4. Projekty4. Projekty
�� 28. Środki na rozpoczęcie działalności 28. Środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczejgospodarczej
�� -- gdzie szukać informacji o dofinansowaniu gdzie szukać informacji o dofinansowaniu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej?rozpoczęcia działalności gospodarczej?
�� -- przedstawić instytucje skąd można otrzymać przedstawić instytucje skąd można otrzymać 

dofinansowanie,dofinansowanie,
�� Jaka jest wysokość dofinansowania i na co można Jaka jest wysokość dofinansowania i na co można 

ją przeznaczyć?ją przeznaczyć?
�� -- jakie warunki należy spełnić aby otrzymać jakie warunki należy spełnić aby otrzymać 

dofinansowanie?dofinansowanie?

48

4. Projekty4. Projekty
�� 29. Leasing29. Leasing
�� -- co to jest leasing,co to jest leasing,
�� -- jakie są rodzaje leasingu,jakie są rodzaje leasingu,
�� -- jakie są korzyści i dla kogo z leasingu,jakie są korzyści i dla kogo z leasingu,
�� -- kto korzysta z leasingu,kto korzysta z leasingu,
�� -- jakie są koszty leasingu,jakie są koszty leasingu,
�� -- przedstawić rynek usług leasingowych w Polsce.przedstawić rynek usług leasingowych w Polsce.
�� -- porównać polski rynek do światowego.porównać polski rynek do światowego.
�� -- jaka przyszłość przed leasingiem w Polscejaka przyszłość przed leasingiem w Polsce
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5. Formatka 5. Formatka sylabusasylabusa
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Planowanie i zarządzanie finansowe
2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Personal finance
3. Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Filologiczny
4. Kod przedmiotu/modułu

21-KW-BR-S1-E6-PiZ

5. Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

Obowiązkowy
6. Kierunek studiów

Komunikacja wizerunkowa
7. Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień
8. Rok studiów (jeśli obowiązuje)

III
9. Semestr (zimowy lub letni)

Letni
10
.

Forma zajęć i liczba godzin

Ćwiczenia, 30 godzin
11
.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Dr Mariusz Dybał
12
.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz 
zrealizowanych przedmiotów 

Umiejętność logicznego myślenia. Zajęcia z przedmiotu: Ekonomia.
13
.

Cele przedmiotu

Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat podejmowania decyzji dotyczących inwestowania, zarządzania 
ryzykiem, pozyskania kapitału oraz zarządzania budżetem w gospodarstwie domowym. 
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5. Formatka 5. Formatka sylabusasylabusa14
.

Zakładane efekty kształcenia 

WIEDZA: Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin z 
dyscyplinami z obszaru nauk społecznych (socjologią, ekonomią, teorią zarządzania i 
marketingiem).
UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi – przy użyciu różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i integrować informacje; potrafi formułować – na podstawie ww. 
procesów – krytyczne sądy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; Potrafi współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej różne role

Symbole 
kierunkowych 
efektów kształcenia, 
K_W05,K_U01,K_K0
1, K_K02 

15
.

Treści programowe

1 blok: Przedstawienie sylabusa przedmiotu oraz podstawowych kwestii odnoście planowania i zarządzania 
finansowego. Organizacja finansów osobistych w gospodarstwie domowym.

2 blok: Projekt ROR. Ryzyka w procesie oszczędzania i sposoby zabezpieczania się przed nimi. Kryteria wyboru 
produktu oszczędnościowego i ocena jego atrakcyjności. Analiza ofert banków i innych instytucji finansowych.

3 blok: Projekt POŻYCZKA. Kryteria wyboru produktu "kredyt konsumpcyjny" i ocena jego atrakcyjności. Analiza 
ofert banków i innych instytucji finansowych.

4 blok: Projekt KREDYT HIPOTECZNY. Kryteria wyboru produktu "kredyt hipoteczny" i ocena jego atrakcyjności. 
Analiza ofert banków i innych instytucji finansowych. Zdolność kredytowa kredytobiorcy i sposoby 
zabezpieczenia spłat kredytów. Optymalizacja procesu spłaty kredytu.

5 blok: Projekt INWESTYCJA. Ryzyka w procesie inwestowania i sposoby zabezpieczania się przed nimi. 
Oszczędzanie a inwestowanie. Kryteria wyboru produktu inwestycyjnego i ocena jego atrakcyjności. Analiza 
ofert banków i innych instytucji finansowych.

6 moduł: Projekt EMERYTURA. Poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów metod zabezpieczenia starości. 
Kryteria wyboru produktu emerytalnego i ocena jego atrakcyjności. Analiza ofert instytucji finansowych.

7 moduł: Projekt REFERAT. Poznanie teoretycznych aspektów dyscypliny naukowej 'Finanse', w tym metod 
zabezpieczenia starości oraz form wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. Podsumowanie 
wykonanych projektów. Wystawienie ocen.

16
.

Zalecana literatura (podręczniki)

Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie, (red.) Ewa Bogacka-Kisiel, PWN, Warszawa 2012.

Finanse osobiste. Świadome zarządzane własnym portfelem, Marek Lipiński, Onepress, Warszawa 2008.
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5. Formatka 5. Formatka sylabusasylabusa
17
.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia 
zamierzonych efektów:
Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych projektów oraz aktywności na zajęciach. Jeden projekt - ocena 
dostateczna, dwa projekty - ocena dobra, trzy projekty i więcej - ocena bardzo dobra.

18
.

Język wykładowy

Polski
19
.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
- ćwiczenia:
- laboratorium:
- inne:

30

Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć:
- opracowanie wyników:
- czytanie wskazanej literatury:
- napisanie raportu z zajęć:
- przygotowanie do egzaminu:

36
12
18
6

Suma godzin 102
Liczba punktów ECTS 3
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DziękujęDziękuję


