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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Bankowość i usługi finansowe

Kod ECTS

10.0.0808
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy administracja biznesu i finansów, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Rafał Mroczkowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Wykład 30 h - 1 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 30 h - 1 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Zaliczenie pisemnego testu z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu.
Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
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Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z regulacją prawną dotyczącą prawa usług finansowych ze szczególną uwagą poświęconą prawu
bankowemu w zakresie wynikającym z programu przedmiotu oraz przygotowanie do stosowania jej w praktyce.

Treści programowe

I. Prawo rynku finansowego.
1. Rynek finansowy i jego uczestnicy.
2. Polityka UE w dziedzinie usług finansowych i ochrony
konsumenta.
3. Stabilność finansowa i bezpieczeństwo rynku usług finansowych.
4. Nadzór nad rynkiem finansowym: organizacja, cele, zakres podmiotowy i przedmiotowy.

II. Prawo bankowe.

1. Narodowy Bank Polski. Funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego: centralny bank państwa, bank emisyjny, bank banków. Europejski

System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny.

2. Prawo bankowe. Bank na rynku usług finansowych. Bank jako instytucja zaufania publicznego. Usługi finansowe a czynności bankowe. Ustawowe

formy organizacyjne banków. Tworzenie i licencjonowanie banków. Europejskie Prawo Bankowe.
 

Wykaz literatury

1. System prawa finansowego. TOM IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, Jan Głuchowski (red.), Warszawa [ostatnie
wydanie]
2. Jurkowska-Zeidler A.M., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa [ostatnie wydanie]
3. Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz [ostatnie wydanie]
4. Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa [ostatnie wydanie]
Literatura uzupełniająca:
1. Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa [ostatnie wydanie]

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje prawa rynku finansowego 
- zna i potrafi przedstawić źródła prawa rynku finansowego, w tym prawa
bankowego
- zna i potrafi przedstawić podstawowe pojęcia teoretyczne odnoszące się do
regulacji prawnej usług finansowych 
- zna i potrafi przedstawić konstrukcje prawne wybranych usług finansowych 
- zna i potrafi przedstawić zassady ochrony konsumenta usług finansowych 
 
 

Umiejętności

Student potrafi:
- dokonać wykładni przepisów prawa rynku finansowego,w tym bankowego
- zastosować podstawowe instytucje prawa rynku finansowego, w tym bankowego
 
 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów związanych z regulacją
prawa rynku finansowego
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów związanych ze stosowaniem
prawa rynku finansowego 
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania problemów prawa rynku
finansowego 
- samodzielnie ocenia propozycje zmian legislacyjnych aktów prawnych i
orzczecznictwo w zakresie prawa rynku finasowego 
 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2030/rafal_mroczkowski

Bankowość i usługi finansowe #10.0.0808 | c3848d85d7925eb9d44fa45c153c8ab2 | Strona 2 z 2


