
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE   

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE 

KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS 

 

Nazwa przedmiotu: Elementy bankowości inwestycyjnej 

Profil kształcenia
1
: ogólnoakademicki 

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bankowości inwestycyjnej; 

zapoznanie studentów z ekonomicznymi czynnikami i ograniczeniami rozwoju bankowości   

inwestycyjnej; zapoznanie studentów z problemami rozwoju społeczno – gospodarczego banków 

inwestycyjnych   

Kod przedmiotu: ZAZ-ANI-UJ-3-EBI-JKZ Punkty ECTS 4 

Semestr: VI Letni/zimowy Letni  

Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w bankowości i 

finansach 

Przedmiot z 

modułu  

przedmiotów
2
: 

Specjalnościowy  Forma zajęć
3
: Konwersatorium  

Liczba godzin: 

        

Wykład 

Studia stacjonarne                                        Studia niestacjonarne  

Ogółem .... w tym:                                  Ogółem ……. godz., w tym:                          

a) godzin kontaktowych  ....                    a) godzin kontaktowych                       godz.              

b) godzin pracy własnej studenta ...        b) godzin pracy własnej studenta         godz. 

 

Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.) 

Studia stacjonarne                                       Studia niestacjonarne  

Ogółem .... godz., w tym:                           Ogółem …100….. godz. w tym:                          

a) godzin kontaktowych              ......         a) godzin kontaktowych       24        godz.             

b) godzin pracy własnej studenta .....         b) godzin pracy własnej studenta   76    godz. 

 

Prowadzący: Mgr Krystyna Majorowska Język: polski 

 

Wymagania wstępne w 

zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji: 

Podstawy bankowości, podstawy ekonomii 

 

                                                      
1
 Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny  

2
 Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”,  

                                                                                                           „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium  

                                                                                                             dyplomowe”.  
3
 Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.  



Lp. Narzędzia dydaktyczne Właściwe zaznaczyć znakiem „x” 

1. Praca z literaturą X 

2. 
Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne 

myślenie słuchaczy 
X 

3. Ćwiczenia aktywizujące  

4. Metody problemowe X 

5. 

Praktyczne i aktywizujące metody projektów 

realizowanych na podstawie założeń podanych 

przez prowadzącego 
X 

6. 

Inne (proszę doprecyzować) 

Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca 

w grupach 
 

 

 

Lp. Treści programowe Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

obszaru 

tematycznego 

1.  Istota bankowości inwestycyjnej i jej specyfika oraz rozwój na świecie i w 

Polsce. Historia rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie. 

Systematyka podmiotów działających na tym rynku.  

Rozwiązania regulacyjne na rynkach międzynarodowych. 

3 

2.  Pojęcie bankowości inwestycyjnej: różnice między bankami tradycyjnymi a 

inwestycyjnymi, operacje na rynku papierów wartościowych. 

3 

3.  Działalność dealerska (dealing). 

Finansowanie transakcji w ramach bankowości inwestycyjnej. 

Zastosowanie inżynierii finansowej. Wpływ zmian na międzynarodowych 

rynkach finansowych na kształtowanie sie profilu i wyników banków 

inwestycyjnych. Usługi tradycyjne i wspomagające na rynku bankowości 

inwestycyjnej. Usługi kustodialne, analityczne i badawcze. Cash 

management (zarządzanie płynnością). 

3 

4.  Organizowanie i przeprowadzanie emisji akcji i instrumentów dłużnych na 

rynkach międzynarodowych. Publiczne i niepubliczne oferty papierów 

wartościowych. Plasowanie emisji. Gwarantowanie emisji. Koszty emisji. 

Transfer reputacji. Debiuty na GPW SA i na giełdach międzynarodowych. 

Wpływ zmian na międzynarodowych rynkach finansowych na 

kształtowanie sie profilu i wyników banków inwestycyjnych. Usługi 

tradycyjne i wspomagające na rynku bankowości inwestycyjnej. Usługi 

kustodialne, analityczne i badawcze. Finansowanie transakcji w ramach 

bankowości inwestycyjnej. Zastosowanie inżynierii finansowej. 

3 

5.  Dynamiczny rozwój rynku towarów (commodities) .  Fundusze 

hedgingowe. Historia, rodzaj i obszar działalności. Najważniejsze strategie 

działania. Fundusze hedge na świecie. Fundusze private equity i venture 

capital. Historia, rodzaj i obszar działalności. Najważniejsze strategie 

działania, systematyka. 

3 

6.  Pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych (selling agent) 3 

7.  Bank inwestycyjny jako organizator emisji. 

Organizowanie i przeprowadzanie emisji akcji i instrumentów dłużnych na 

rynkach międzynarodowych. Publiczne i niepubliczne oferty papierów 

wartościowych. Plasowanie emisji. Gwarantowanie emisji. Koszty emisji. 

3 



Transfer reputacji. Debiuty na GPW SA i na giełdach międzynarodowych. 

8.  Inwestycje alternatywne w bankowości inwestycyjnej. Perspektywy 

bankowości inwestycyjnej w Polsce i na świecie. 

3 

 

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone 

efekty 

Forma zajęć Metody 

oceny 

Odniesienie 

do 

kierunku 

 Wykład   

 Ćwiczenia   

W01, W02, 

W03 

U01, U02, 

U03, U04 

K01 

Konwersatorium  Zaliczenie 

ustne 

K_W03 

K_W16 

K_W18 

K_U04 

K_U08 

K_U18 

K_K02 

 Laboratorium    

 Inne (należy doprecyzować)   

Literatura przedmiotu 

Podstawowa
4
:  Górski M., 2009, Rynkowy system finansowy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. 

Baka W., 2005, Bankowość europejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Jaworski W. i Zawadzka Z. pod red., 2004, Bankowość, Warszawa: Poltext. 

Górka J., 2006, Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej, Warszawa: Materiały i 

Studia NBP, Zeszyt nr 205.  

M. Markiewicz, U. Opacka, Bankowość inwestycyjna, [w:] Pietrzak E., Markiewicz 

M. (red.), Finanse, bankowość oraz rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Sopot 2006. Rozdział 6. 

Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 

2009. 

Uzupełniająca: B. Kołecka, Bankowość inwestycyjna w procesie Polski z UE oraz systemem 

gospodarki globalnej, Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2003. Rozdział 1  

2. R. Walkiewicz, Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich 

konkurencyjnosci z tradycyjnymi produktami bankowymi, Monografie i 

opracowania, SGH, Warszawa 2002. 

Periodyki i czasopisma fachowe: 

 

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych  dla 

kierunku Zarządzanie 

 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  

Zarządzanie 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk
5
 

społecznych  

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

                                                      
4
 Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.   

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego w obszarach 



WIEDZA 

W01 Ogólna z zakresu bankowości inwestycyjnej. S1A_W06 K_W03 

W02 Ogólna z zakresu prawa bankowego.  S1A_W06 K_W16 

W03 Z zakresu ewaluacji struktur organizacyjnych  

w bankowości inwestycyjnej. 

S1A_W02 K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 

U01 Orientacja na usługach i produktach bankowości 

inwestycyjnej.  

S1A_U06 K_U04 

U02 Zachowania się na rynku finansowym i rynku 

kapitałowym. 

S1A_U02 K_U08 

U03 Znajomość struktury organizacyjnych w bankowości 

inwestycyjnej. 

S1A_U01 K_U18 

U04 Kierownicze – zarządcze . S1A_U01 K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K01 Podstawowe kompetencje zawodowe, analityczne  

i kierownicze. 

S1A_K02 K_K02 

 

 

Formy oceny 
Efekt 

kształcenia 

na ocenę 2 na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

 Dla każdego z 
efektów 

kształcenia 

określonego dla 
modułu  w 

zakresie wiedzy 

umiejętności i 
kompetencji 

Student uzyskuje 
poniżej 50% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 50 do 59% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 60 do 69% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje  
od 70 do 79% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
od 80 do 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

Student uzyskuje 
powyżej 89% 

max. liczby 

punktów dla 
danego efektu 

 

Warunki zaliczenia  

Zaliczenie ustne 

 

 

 

…………………………    ……………………………………………….. 
        (Data)                 (Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu) 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………   
       (Data)                    (Czytelny podpis Dziekana Wydziału)   

                                                                                                                                                                      
kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk 

medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.  


