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 „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” 

 

Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu 

MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków 

Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych. 

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz 

kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków 

Spółdzielczych. 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy 

licencjata, inżyniera lub magistra. 

 

Cel studiów podyplomowych: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz 

praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach 

spółdzielczych. 

Absolwent uzyska  praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania 

decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku 

spółdzielczego. 

 

Program studiów: 

Lista przedmiotów z godzinami 

Lp. Przedmiot Ilość 

godzin 

Punkty 

ECTS 

  Moduł A  - Ogólny 60 18 

1 Rynki finansowe 10 3 

2 Rachunkowość finansowa i zarządcza 10 3 

3 Zarządzanie finansami 10 3 

4 Współczesne metody i techniki 

zarządzania 

10 3 

5 Ekonomia menedżerska 10 3 

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi 10 3 

  Moduł B - Zarządzanie bankami 

spółdzielczymi 

60 18 

7 Misja, wizja i strategia banku 

spółdzielczego-warsztaty wyjazdowe w 

10 3 
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banku  

8 Zrównoważona karta wyników  - 

warsztaty wyjazdowe w banku  

10 3 

9  Benchmarking 10 3 

10 Zarządzanie operacyjne w bankach 

spółdzielczych 

10 3 

11 Marketing produktów bankowych w 

internecie i social mediach 

10 3 

12 Zarządzanie procesami biznesowymi w 

bankach spółdzielczych 

10 3 

  Moduł C- Finanse banku 

spółdzielczego  

155 49 

13 Sprawozdawczość zewnętrzna 15 5 

14 Podatki w bankach spółdzielczych 10 3 

15 Optymalizacja kosztów w bankach 

spółdzielczych 

5 3 

16 Ryzyko płynności 15 5 

17 Ochrona depozytów - współczynnik 

wypłacalności 

10 3 

18 Ryzyko kredytowe - część I 

modelowanie portfela 

20 6 

19 Ryzyko kredytowe - część I warsztaty 

wyjazdowe w banku 

10 3 

20 Ryzyko kredytowe - część II miary 

oceny zdolności kredytowych 

20 6 

21 Ryzyko kredytowe - część II warsztaty 

wyjazdowe w banku 

10 3 

22 Instrumenty finansowe 20 6 

23 Gra giełdowa - inwestycje  banku 

spółdzielczego  

20 6 

  Moduł D - Prawne uwarunkowania 

funkcjonowania banków 

spółdzielczych 

90 24 

24 Prawo bankowe 10 3 

25 Regulacje w zakresie kontroli 

wewnętrznej 

10 3 

26 Sprawozdawczość wewnętrzna  20 3 

27 Ochrona danych osobowych i 

tajemnica bankowa w praktyce banków 

spółdzielczych 

10 3 



 

 

28 Prawo pracy w bankach spółdzielczych 10 3 

29 Odpowiedzialność karno - skarbowa 5 2 

30 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu 

5 2 

31 Prawne aspekty tworzenia produktów 

bankowych 

10 3 

32 Prawo spółdzielcze 10 2 

  Moduł E - Informatyka w bankach 

spółdzielczych 

35 11 

33 Bezpieczeństwo informatyczne 10 3 

34 Bezpieczeństwo informacyjne 

(dostosowanie do GIODO) 

10 3 

35 Projektowanie zmian w systemie 

informatycznym 

5 2 

36 Informatyczne programy finansowo-

księgowe 

10 3 

  SUMA 400 120 

 

Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym w Krakowie 

(zajęcia w soboty oraz w piątki lub niedziele). Planowane są także dwa zjazdy wykładowe (po 

dwa dni) poza Krakowem oraz cztery dni warsztatowe w siedzibach banków spółdzielczych.  

Wymiar godzin studiów podyplomowych przypadających na słuchacza - 400 godzin.  Czas 

trwania studiów podyplomowych - cztery semestry. 

 

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będzie 36 przedmiotów, na 

których  prezentowane będą modelowe oraz praktyczne treści, poparte doświadczeniem 

zawodowym wykładowców. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na 

koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego w formie ustnej. 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest obecność 

na zajęciach, a także pozytywne oceny z egzaminów semestralnych oraz egzaminu 

końcowego. 

 

Kadra dydaktyczna: 

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem 

Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, 

posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.  

 

 



 

 

Kierownictwo i opieka organizacyjna: 

Kierownik studiów podyplomowych 

Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski 

 

Opieka naukowa: 

Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek  

 

Opieka organizacyjna: 

Dr Łukasz Szydełko 

 

Terminy zgłoszeń: 

Zajęcia będą się odbywały soboty w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 16.30-20.30 lub  

niedziele w godz. 9.00-13.00). 

 

Wymagane dokumenty: 

  Kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Uczelni, wraz  

z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

  Karta zgłoszenia, dostępna na stronie internetowej Uczelni, w przypadku skierowania 

przez firmę lub instytucję. 

  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu). 

  Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

  Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony). 

  Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł. 

Cena za studia podyplomowe: 

22.000 zł + 50 zł opłaty rekrutacyjnej płatne na konto Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie (istnieje możliwość zapłaty w ratach 4 x 5.500 zł)  

Rachunek Bankowy zostanie podany Słuchaczom po przesłaniu zgłoszeń 

W tytule: Imię i nazwisko z dopiskiem „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe 

studia typu MBA”. 

 

Kontakt i zapisy 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie 

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków 

Ireneusz Kurczyna 

tel. 509 793 631 

mail: kurczyna@zrbs.pl 

Ewelina Kuśmierz  

tel. 500 169 066 

mail: kusmierz@zrbs.pl 

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00 


