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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „HANDEL I BANKOWOŚĆ TRANSGRANICZNA” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Handel i bankowość transgraniczna 

7. Kod przedmiotu MK46 

8. Poziom/kategoria przedmiotu 
przedmiot do wyboru w ramach modułu „biznes 

międzynarodowy” 

9. Status przedmiotu fakultatywny 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator przedmiotu mgr Ewa Draus 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
mgr Ewa Draus 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

15 30  
 

  
 

 

3. Cel zajęć 

 

Celem zajęć jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu handlu i 

bankowości transgranicznej. Wykład i ćwiczenia stanowią jedną całość, której celem jest 

odniesienie wiedzy do praktycznych technik i narzędzi praktykowanych na ćwiczeniach. 

Omówione zostaną zarówno instrumenty jak i instytucje i regulacje prawne z zakresu organizacji i 

funkcjonowania handlu zagranicznego i rozliczania transakcji w obrocie transgranicznym. W 

zakresie ćwiczeń studentom zostaną przekazane umiejętności z zakresu rozpoznawania, 

umiejętności „czytania i wypełniania” dokumentów handlowych i finansowych w obrocie 

zagranicznym. Omówione zostaną również aspekty bezpieczeństwa i ryzyka występującego w 

obrotach w handlu zagranicznym. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

 Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu  Międzynarodowe Stosunki gospodarcze i 

Międzynarodowe stosunku finansowe,  

 Pozytywne zaliczenie ze Statystyki wskazujące na posiadanie ogólnej wiedzy z na temat 

badań procesów gospodarczo - społecznych oraz umiejętności stosowania podstawowych 

metod i narzędzi badawczych. 

 Pozytywne zaliczenie przedmiotu Ekonomia wskazujące na uzyskanie podstawowej wiedzy 

z zakresu mikro i makroekonomii. 

 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 

Student definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu handlu i 

bankowości międzynarodowej. Posiadaną wiedzę potrafi odnieś do 

realnych procesów i zjawisk w sferze gospodarczej. 

K_W11 

W_02 

Charakteryzuje podstawowe rodzaje transakcji w obrocie 

zagranicznym. Opisuje główne cechy i zasady zawierania umów. Wie i 

rozumie zasady spedycji, transportu i odpraw towarów. Rozumie 

przepływy płatności i sposoby ich realizacji w obrotach pomiędzy 

partnerami z różnych krajów. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w 

praktyce. 

K_W03 

U_01 

Klasyfikuje i charakteryzuje rodzaje transakcji w handlu zagranicznym 

. Potrafi opisać procedurę odbioru i wysyłki towarów zagranicę. Umie 

i rozumie interpretować i wypełniać podstawowe rodzaje dokumentów 

towarowych i finansowych występujących w handlowych transakcjach 

zagranicznych. 

K_U02 

U_02 

Przewiduje i rozumie skutki prawne i finansowe obciążające strony 

obrotu zagranicznego. Wyprowadza wnioski na podstawie analizy 

określonych procesów w obrocie zagranicznym. Jest przygotowany do 

podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w 

obszarach handlu i rozliczeń transgranicznych.  

K_U08 

K_U17 

K_01 

Akceptuje różne perspektywy poznawcze w zakresie handlu 

zagranicznego i bankowości międzynarodowej oraz formułuje własne 

sądy. 

Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz sprawność 

komunikowania. 

K_K01 
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6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

 

Lp. Tematyka wykładów 
Liczba 

godzin 

W1 

Wprowadzenie do przedmiotu handel zagraniczny i bankowość trans graniczna. 

Definicje, przypomnienie omawianych na innych przedmiotach pojęć. 

Powiązanie pomiędzy omawianymi dotychczas przedmiotami. 

2 

W2 

Transakcje i umowy w handlu zagranicznym. Pojecie i przebieg transakcji. 

Rodzaje i sposoby zawierania umów. Ogólna zasady realizacji płatności w 

rozliczeniach miedzy 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 miedzynarodowych. Rachunki wzajemne banków. 

Formy i rodzaje rozliczeń. Czek, weksel, inkaso dokumentowe, akredytywa 

itp. 

4 

W6 Finansowe instrumenty bankowe i pozabankowe w obrocie zagranicznym. 3 

Suma 15 

 Tematyka ćwiczeń 

C1 

Powtórzenie i uszczegółowienie pojęć z zakresu handlu zagranicznego i 

bankowości trans granicznej. Przypomnienie pojęć poznanych na 

przedmiotach międzynarodowe stosunki gospodarcze i miedzynarodowe 

finanse . Aktywna dyskusja ze studentami. 

2 

C2 

Transakcje i umowy w handlu zagranicznym.  Prezentacja multimedialna / 

referat studentów. Uzupełnienie treści. Przykłady praktyczne. Dyskusja w 

grupach. 

2 

C3 

Bazy dostaw.  Prezentacja multimedialna / referat studentów – kompleksowa 

prezentacja Incoterms 2010. Uzupełnienie treści. Przykłady praktyczne. 

Dyskusja w grupach. 

2 

C4 

Prezentacja / referat studentów dotyczący banków i systemu bankowego w 

perspektywie lokalnej i trans granicznej. Ogólne zasady wymiany bankowych 

zleceń płatniczych. Prezentacja zasad transferu środków pieniężnych, 

numeracji kont bankowych w systemach krajowych i Międzynarodowych. 

Prezentacja i omawianie wybranych rodzajów dokumentów rozliczeniowych. 

 

4 

C5 

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. 

 

6 

C6 

Ubezpieczenia i podatki a obrót międzynarodowy. Prezentacja i powtórzenie 

zagadnień teoretycznych. Dokumenty ubezpieczeniowe i podatkowe. 

Prezentacja i praktyczne omówienie zgromadzonych przez studentów 

materiałów. Dyskusja. 

 

4 

C7 

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 

 

2 
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multimedialna blankietów i dokumentacji przez studentów. 

C8 

Inkaso dokumentowe i akredytywa. Rodzaje i przebieg rozliczeń. Perspektywa 

importera i eksportera. Koszty i bezpieczeństwo. Prezentacja, analiza 

dokumentacji. Statystyka rodzajowa rozliczeń zagranicznych. 

2 

C9 

Gwarancje bankowe, kredyty eksportowe, factoring i forfaiting w handlu 

zagranicznym. Omówienie i prezentacja zagadnień. Referaty studentów. 

Analiza statystyczna. Dyskusja. 

2 

C10 

Przedsiębiorstwa jako podmiot handlu i rozliczeń miedzynarodowych. Strategie 

wejścia i funkcjonowania. Elementy strategii konkurencji. Możliwości 

rozwoju i ekspansji, zagrożenia i ryzyko transkacji. 

3 

C11 Kolokwium sprawdzające. 1 

Suma 30 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium 

Projekt/ 

referat 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01  
X 

(test 

otwarty) 

  
  

Obserwacja 

zaangażowania  

W_02  j.w.      

U_01  j.w.  X    

U_02  j.w. X     

K_01       Obserwacja 

zaangażowania 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, analizę i interpretację danych źródłowych 

(statystycznych), analizę dokumentacji występującej w rozliczeniach w handlu międzynarodowym, 

analizę studium przypadku, przygotowywanie referatów, pracę zespołową. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

Zaliczenie ćwiczeń – pozytywne zaliczenie kolokwium pisemnego, obecność i aktywność na 

zajęciach (m.in. ocena przygotowanych referatów i ich prezentacji, obserwacja postawy).  

Zaliczenie wykładu - zaliczenie testu egzaminacyjnego (pisemny test o charakterze otwartym, 

obejmujący zarówno zagadnienia podejmowane na ćwiczeniach jak i na wykładach).  

 

9.1. Sposoby oceny 

                                ocena formująca (ćwiczenia) : 

F1 Kolokwium  

F2 Referat/prezentacja 

F3 Obserwacja aktywności i postawy studenta 

R-m Średnia zwykła F1+korekta (+,- ;F2, F3) 
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 ocena podsumowująca (egzamin): 
Warunek 

przystąpienia  
Pozytywne zaliczenie z ćwiczeń 

Ocena 

ostateczna 

Pozytywna odpowiedź na minimum 

55% pytań (zadań) w teście 

egzaminacyjnym 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W_01;  

W_02:  

U_01; 

U_02;  

K_01 

 

Student zna podstawowe 

kategorie  z zakresu 

handlu i bankowości 

międzynarodowej. 

Rozumie najważniejsze 

powiązania pomiędzy 

obrotem krajowym i 

zagranicznym, formami i 

zasadami dokonywania 

obrotu towarowego. 

Potrafi wyróżnić i 

poprawnie odczytać 

podstawowe dokumenty 

towarowe i finansowe 

występujące w handlu 

zagranicznym. Umie 

zgromadzić, przedstawić i 

w zakresie podstawowym 

poddać analizie dane 

dotyczące handlu 

zagranicznego i jego 

rozliczeń. 

Student w stopniu 

dobrym opanował 

najważniejsze kategorie 

dotyczące 

międzynarodowej 

wymiany handlowej. 

Wie i umie powiązać 

przedmiot i podmiot 

wymiany towarowej. 

Wie i umie podać 

współbieżność 

wymiany towarowej i 

transferów 

finansowych. 

Poprawnie posługuje 

się narzędziami analizy 

ilościowej i 

jakościowej. Sprawnie 

wykorzystuje wizualne 

techniki prezentacji 

prac własnych. 

Student zna wszystkie 

wymagane  programem 

kategorie  z zakresu 

handlu zagranicznego i 

bankowości trans 

granicznej, finansów i 

bankowości, rozumie i 

opisuje powiązania i 

współzależności pomiędzy 

nimi, umie wykonać 

pogłębione analizy 

(dynamiki zjawisk, 

przyczynowo-skutkowe), 

potrafi opisać 

najważniejsze zjawiska i 

trendy (problemy) na 

międzynarodowych 

rynkach towarowych i 

finansowych. Sprawnie 

odczytuje, interpretuje i 

wypełnia dokumentację 

typowych operacji handlu 

zagranicznego. 

 

10. Literatura: 

  

a) podstawowa  

 
1. Jaworski L.W., Zawadzka Z., Bankowość podręcznik akademicki, Warszawa 

2008. 

2. Misztal P., Kosztowniak A., Szelągowska A., Pszczółka I., Finanse i 

rozliczenia miedzynarodowe, Warszawa, 2009. 

3. Stępień B., Handel zagraniczny poradnik dla praktyków, Warszawa 2012. 

  

b) uzupełniająca 

1.  
1. Ludwikowski R. R., Handel międzynarodowy, Warszawa 2012. 

2. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012. 

3. Marciniak-Neider D. (red.), Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa 2011. 
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11. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 15 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 h 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 10 h 

Udział w konsultacjach 5 h 

Wykonywanie projektu - 

Przygotowanie do kolokwium 15 h 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia  15 h 

Udział w zaliczeniu 3 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 h 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 53 h = 2 ECTS 

Praca samodzielna studenta 55 h = 2 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: mgr Ewa Draus 

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 


