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STUDIA PODYPLOMOWE
„BANKOWOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA”
Studia są organizowane we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Koninie

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z róŜnorodnymi aspektami funkcjonowania banku w ramach
szeroko rozumianego systemu bankowego oraz przygotowanie specjalistów z zakresu bankowości,
doskonale znających realia funkcjonowania współczesnego banku, posiadających umiejętności praktyczne
umoŜliwiające podjęcie pracy w sektorze bankowym.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyŜszych, głównie o profilu ekonomicznym,
zainteresowanych nabywaniem wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu współczesnej
bankowości, a takŜe dla pracowników banków oraz instytucji okołobankowych wchodzących w skład
sektora bankowego.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy banków, prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa
bankowego, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach sektora bankowego, analitycy
finansowi oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami analizy finansowej.
Plan studiów
•
Prawne aspekty funkcjonowania banku
•
Współczesny system bankowy
•
Działalność depozytowa banku
•
Kredyty i gwarancje bankowe
•
Krajowe i zagraniczne operacje rozliczeniowe
•
Polityka pienięŜna – podstawowe instrumenty
•
Rachunkowość bankowa
•
Organizacja i zarządzanie bankiem
•
Analiza finansowa
•
Finanse przedsiębiorstw
•
Bankassurance – ubezpieczenia w działalności banku
•
Metody oceny zdolności kredytowej
•
Bankowość elektroniczna
•
Controlling bankowy
•
Marketing bankowy
•
Etyka w działalności bankowej
•
Zarządzanie kadrami w działalności banku
Czas trwania
•
dwa semestry
•
176 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złoŜenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
• Współczesny system bankowy
• Metody oceny zdolności kredytowej
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 13 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 66 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.467 osób

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
• Rachunkowość bankowa
• Finanse przedsiębiorstw
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Bank Spółdzielczy w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Słuchacze mają moŜliwość uczestniczenia
prowadzonych w języku angielskim.
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