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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa zajęć Handel i bankowość transgraniczna  

7. Kod zajęć KW 10 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć dr Agnieszka Pieniążek  
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

15 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
 
C 1 – student nabywa podstawową wiedzę z handlu i bankowości transgranicznej; 
C 2 – potrafi wyprowadzać wnioski wynikające z analizy określonych procesów w obrocie 
zagranicznym; 
C 3 – student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.  
 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Zaliczenie przedmiotów Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Podstawy statystyki.  
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5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów uczenia się- 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów uczenia się 

W_01 Zna podstawowe pojęcia z zakresu handlu i bankowości 
międzynarodowej.  K_W05 

W_02 Ma podstawową wiedzę z zakresu bakowości, rynku ubezpieczeń 
oraz handlu zagranicznego. K_W03 

U_01 
Posiada umiejętność analizy przyczyn, przebiegu i skutków 
konkretnych procesów zachodzących w handlu i bankowości 
międzynarodowej.  

K_U03 

U_02 
Potrafi wyjaśniać wpływ handlu i bankowości międzynarodowej na 
inne wielkości ekonomiczne, szczególnie rozwój państw i 
regionów.  

K_U11 

K_01 Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy  K_K05 
 
 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L –laboratorium, P- projekt, PZ – praktyka 
zawodowa) 

 
Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 
Wprowadzenie do przedmiotu handel zagraniczny i bankowość transgraniczna. 
Definicje, przypomnienie omawianych na innych przedmiotach pojęć. 
Powiązanie pomiędzy omawianymi dotychczas przedmiotami. 
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W2 
Transakcje i umowy w handlu zagranicznym. Pojęcie i przebieg transakcji.  
Rodzaje i sposoby zawierania umów. Ogólna zasady realizacji płatności w 
rozliczeniach między narodowych. 

 
2 

W3 Incoterms 2010 i inne bazy dostaw. Płatności a warunki dostawy. 2 

W4 Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym. Odprawa celna  
towarów. Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym. 2 

W5 Banki w systemie rozliczeń międzynarodowych. Rachunki wzajemne banków.  
Formy i rodzaje rozliczeń. Czek, weksel, inkaso dokumentowe, akredytywa itp. 
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W6 Finansowe instrumenty bankowe i pozabankowe w obrocie zagranicznym. 3 
 Razem 15 
 Ćwiczenia   

C1 Transakcje i umowy w handlu zagranicznym. Uzupełnienie treści. Przykłady 
praktyczne. Dyskusja w grupach. 2 

C2 
Bazy dostaw.  Prezentacja multimedialna / referat studentów – kompleksowa 
prezentacja Incoterms 2010. Uzupełnienie treści. Przykłady praktyczne. 
Dyskusja w grupach. 

2 

C3 Prezentacja / referat studentów dotyczący banków i systemu bankowego w 
perspektywie lokalnej i transgranicznej. Ogólne zasady wymiany bankowych 3 
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zleceń płatniczych. Prezentacja zasad transferu środków pieniężnych, 
numeracji kont bankowych w systemach krajowych i międzynarodowych. 
Prezentacja i omawianie wybranych rodzajów dokumentów rozliczeniowych. 

C4 

Spedycja, transport i odprawa celna towarów. Prezentacja przygotowanych 
przez studentów praktycznych dokumentów dotyczących przewozu i odprawy 
celnej towarów. Analiza zakresu działania Izby Celnej w Przemyślu. Dyskusja. 
Prezentacja praktyki gospodarczej związanej z omawianymi zagadnieniami. 

3 

C5 

Ubezpieczenia i podatki a obrót międzynarodowy. Prezentacja i powtórzenie 
zagadnień teoretycznych. Dokumenty ubezpieczeniowe i podatkowe. 
Prezentacja i praktyczne omówienie zgromadzonych przez studentów 
materiałów. Dyskusja. 

3 

C6 

Czek i weksel w obrocie zagranicznym. Teoretyczne i praktyczne aspekty 
obrotu czeków i weksli. Rodzaje czeków i weksli. Wystawianie i zapłata, 
przenoszenie praw. Ryzyko i bezpieczeństwo obrotu. Prezentacja 
multimedialna blankietów i dokumentacji przez studentów. 

2 

 Razem  15 
 Razem  30 

 
 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01  X  X    

W_02  X  X    

U_01    X   
X (ocena 
aktywnoś

ci) 

U_02    X   
X (ocena 
aktywnoś

ci) 

K_01       
X (ocena 
aktywnoś

ci)  
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 – Metody podające – wykład informacyjny  W1-W6 
N2 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W6 
N3 – Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 
dydaktyczna  

C1-C7 

N4 – Metody praktyczne – pokaz z objaśnieniem C1-C7 
N5 – Metody praktyczne – metoda projektów  C2-C6 
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9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 
 

9.1. Sposoby oceny 
Ocena formująca 

F1 Egzamin 
F2 Projekt  
F3 Ocena aktywności 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie zajęć na podstawie średniej ważonej 
(F1+F2+F3), gdzie F1=50%, F2=20%, F3=30% 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
pojęcia z zakresu 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej.  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Zna w stopniu 
podstawowym 
pojęcia z zakresu 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna w stopniu 
średnim pojęcia z 
zakresu handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna w stopniu 
zaawansowanym 
pojęcia z zakresu 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
pojęcia z zakresu 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę z zakresu 
bakowości, rynku 
ubezpieczeń oraz 
handlu 
zagranicznego. 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma  podstawową 
wiedzę z zakresu 
bakowości, rynku 
ubezpieczeń oraz 
handlu 
zagranicznego. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma znaczną 
wiedzę z zakresu 
bakowości, rynku 
ubezpieczeń oraz 
handlu 
zagranicznego. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Ma dużą wiedzę z 
zakresu 
bakowości, rynku 
ubezpieczeń oraz 
handlu 
zagranicznego. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę z zakresu 
bakowości, rynku 
ubezpieczeń oraz 
handlu 
zagranicznego. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Posiada bardzo 
minimalną 
umiejętność 
analizy przyczyn, 
przebiegu i 
skutków 
konkretnych 
procesów 
zachodzących w 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej. 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posiada minimalną 
umiejętność 
analizy przyczyn, 
przebiegu i 
skutków 
konkretnych 
procesów 
zachodzących w 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej. 
 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Posiada znaczną 
umiejętność 
analizy przyczyn, 
przebiegu i 
skutków 
konkretnych 
procesów 
zachodzących w 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej. 
 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Posiada dużą 
umiejętność 
analizy przyczyn, 
przebiegu i 
skutków 
konkretnych 
procesów 
zachodzących w 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej. 
 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posiada bardzo 
dużą umiejętność 
analizy przyczyn, 
przebiegu i 
skutków 
konkretnych 
procesów 
zachodzących w 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej. 
 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
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U_02 

Potrafi w bardzo 
prosty sposób 
wyjaśniać wpływ 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
na inne wielkości 
ekonomiczne, 
szczególnie rozwój 
państw i regionów. 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi w prosty 
sposób wyjaśniać 
wpływ handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
na inne wielkości 
ekonomiczne, 
szczególnie rozwój 
państw i regionów. 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi w 
średniozaawansow
any sposób 
wyjaśniać wpływ 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
na inne wielkości 
ekonomiczne, 
szczególnie rozwój 
państw i regionów. 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Potrafi w 
zaawansowany 
sposób wyjaśniać 
wpływ handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
na inne wielkości 
ekonomiczne, 
szczególnie rozwój 
państw i regionów. 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w 
pogłębiony sposób 
wyjaśniać wpływ 
handlu i 
bankowości 
międzynarodowej 
na inne wielkości 
ekonomiczne, 
szczególnie rozwój 
państw i regionów. 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 
Potrafi myśleć w 
sposób 
przedsiębiorczy 

Potrafi myśleć w 
sposób 
przedsiębiorczy 

Potrafi myśleć w 
sposób 
przedsiębiorczy 

Potrafi myśleć w 
sposób 
przedsiębiorczy 

Potrafi myśleć w 
sposób 
przedsiębiorczy 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 
1. Jaworski L.W., Zawadzka Z., Bankowość podręcznik akademicki, Warszawa 2008. 
2. Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I., Finanse i rozliczenia 

międzynarodowe, Warszawa, 2017. 
3. Stępień B., Handel zagraniczny poradnik dla praktyków, Warszawa 2016. 
  
Literatura uzupełniająca:  
1. Ludwikowski R. R., Handel międzynarodowy, Warszawa 2019. 
2. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012. 
3. Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa 2011. 
 

 
11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W05 C1 W1-W6 
C1-C6 

N1,N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

W_02 K_W03 C2 W1-W6 
C1-C6 

N1,N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_01 K_U03 C2 W1-W6 
C1-C6 

N1,N2,N3, 
N4, N5 

F1,F2, F3 

U_02 K_U11 C2 W1-W6 
C1-C6 

N1,N2, N3, 
N4, N5 

F1,F2, F3 

K_01 K_K05 C3 C1-C6 N3, N4, N5 F2,F3 
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12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach   

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 5 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 5 

Wykonanie projektu 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 5 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 1 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


