
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 73 /2014 

 

Rektora  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

z dnia 25 listopada 2014 r. 

 

w sprawie utworzenia kursów dokształcających  

 przygotowujących do egzaminu ECB EFCB 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Senatu UMCS z dnia           

25 września 2013 r. Nr XXIII-10.12/13 w sprawie studiów podyplomowych i kursów do-

kształcających, zwanej dalej Uchwałą Senatu, zarządzam: 

 

§ 1 

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 

akademickim 2014/2015 tworzy się Kursy przygotowujące do egzaminu ECB EFCB w zakre-

sie czterech oddzielnych obszarów tematycznych, zwane dalej „kursami”. 

 

§ 2 

1. Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych lub zainte-

resowanych pracą w sektorze bankowym poprzez przygotowanie do egzaminu na Europej-

ski Certyfikat Bankowca EFCB w zakresie czterech obszarów tematycznych, odpowiada-

jących tematyce poszczególnych kursów: 

1) Moduł 1. Otoczenie ekonomiczne i monetarne 

2) Moduł 2. Relacja produkt-klient w działalności bankowej 

3) Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej 

4) Moduł 4. Aspekty behawioralne funkcjonowania banku 



2. Absolwent każdego z wymienionych w pkt. 1 kursów uzyskuje świadectwo ukończenia 

kursu dokształcającego.  

 

§ 3 

Kursy przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe w 

jednym lub kilku obszarach tematycznych wymaganych na egzaminie na Europejski Certyfi-

kat Bankowca EFCB: pracowników instytucji finansowych, posiadających lub nieposiadają-

cych stopni zawodowych w ramach opracowanego pod patronatem Związku Banków Pol-

skich Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, oraz osób zaintereso-

wanych pracą w sektorze bankowym. Kandydaci winni posiadać świadectwo dojrzałości oraz 

przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu tematyki wybranych kursów. 

 

§ 4 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kurs jest złożenie kompletu dokumentów określo-

nych w § 4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających                

w UMCS (dalej zwanym „Regulaminem”) oraz uiszczenie opłaty wpisowej.  

2. Kierownik kursu odpowiada za poprawność treści ogłoszenia rekrutacyjnego, które zawie-

rać powinno w szczególności: 

1) nazwę i charakter kursu, 

2) czas trwania kursu i warunki jego ukończenia, 

3) krótki opis uzyskiwanych po kursie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, 

4) zasady rekrutacji na kurs, w tym wykaz wymaganych dokumentów, 

5) termin i miejsce składania dokumentów, 

6) dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o kursie, 

7) informację o opłacie, 

8) informację o terminie rozpoczęcia kursu. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Kierownik studiów na podstawie złożonego 

kompletu dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Limit przyjęć na kurs ustala się każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej edycji. 

 

  § 5 

1. Nauka na kursach jest prowadzona w systemie niestacjonarnym i trwa – odpowiednio: 

1) Moduł 1 – 20 godzin, 

2) Moduł 2 – 32 godziny, 

3) Moduł 3 – 26 godzin, 

4) Moduł 4 – 24 godziny.  

2. Plany i programy nauczania ustala Kierownik kursu, a zatwierdza Rada Wydziału Ekono-

micznego. 

3. Obsadę kadrową zajęć dydaktycznych zatwierdza Dziekan Wydziału Ekonomicznego na 

wniosek Kierownika kursu. 



 

§ 6 

Warunkiem ukończenia każdego z wymienionych w § 1 pkt. 1 kursów i otrzymania 

świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń                 

z przedmiotów objętych programem konkretnego kursu. Ocenę końcową stanowi średnia 

arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad 

określonych w Regulaminie.  

 

§ 7 

1. Ogólne zasady organizacji kursów i zasady rekrutacji na kursy określa Uchwała Senatu 

oraz Regulamin. 

2. Informacje o kursach umieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie pod adresem: http://www.umcs.pl w zakładce Kandydat – Oferta 

dydaktyczna, oraz na stronie Wydziału Ekonomicznego w zakładce Standardy Kwalifika-

cyjne w Bankowości. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 


