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Wydział Ekonomiczny
Standardy Kwalifikacyjne w Bankowości Polskiej

Kadra dydaktyczna w ramach poszczególnych obszarów tematycznych

Moduł 1 – Otoczenie ekonomiczne i monetarne
Ekonomiczna i finansowa struktura systemu finansowego
DR JOANNA ŚWIDERSKA – adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. w
specjalności finanse i rynek finansowy (2007). Nauczyciel akademicki z doświadczeniem dydaktycznym od 1999
r. oraz 2-letnim doświadczeniem zawodowym w bankowości, prowadzi zajęcia z zakresu makroekonomii, bankowości i rynku private equity. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu bankowości, finansów i rynków finansowych, w tym współautorka wyróżnionego na VIII Targach Wydawnictw Ekonomicznych podręcznika
akademickiego do nauki bankowości (2011) oraz monografii dotyczącej funduszy venture capital wyróżnionej w
I edycji Konkursu Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską.
DR MARIUSZ KICIA – adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. w specjalności rynki finansowe (2004) i magister matematyki (1998). Nauczyciel akademicki z doświadczeniem dydaktycznym od 1997 r., prowadzi zajęcia z zakresu makroekonomii, ekonomii i finansów behawioralnych, usług
doradczych na rynku kapitałowym, inżynierii finansowej, a także zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez UMCS i NBP „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” z modułu „Specyfika polskiej gospodarki
a zdolnośd do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty”. Od 2007 roku wiceprezes i prezes zarządu Account
Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Autor ponad 50 publikacji z zakresu funkcjonowania gospodarki i mechanizmów rynku finansowego.

Polityka monetarna na obszarze europejskim
PROF. DR HAB. JERZY WĘCŁAWSKI – kierownik Katedry Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, profesor
n. ekon. (1997), specjalności naukowe: bankowośd i rynek finansowy. Członek Prezydium Komitetu Nauk o
Finansach Polskiej Akademii Nauk i Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów. Nauczyciel akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym i badawczym od 1976 r. Prowadzi zajęcia z zakresu bankowości, instrumentów finansowania przedsiębiorstw, zaawansowanych technik finansowania. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez UMCS i NBP „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” z modułu „Polityka pieniężna w unii monetarnej”. Autor 200 publikacji naukowych, w tym z
zakresu bankowości i finansów. Promotor 15 prac doktorskich z zakresu bankowości i finansów.

Polityka monetarna na obszarze Polski
MGR ILONA SKIBIOSKA-FABROWSKA – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie.
Praktyk bankowy - od 1995 roku w bankowości komercyjnej, od 2005 roku w Narodowym Banku Polskim. W
ramach pracy zawodowej zajmuje się m.in. szeroko pojętą edukacją ekonomiczną.
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Moduł 2 – Relacja produkt-klient w działalności bankowej
Klient w strategii ogólnej banku
DR ROBERT ZAJKOWSKI – adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. o
specjalności finanse (2006). Nauczyciel akademicki z doświadczeniem dydaktycznym od 1998 r., prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii menedżerskiej, instrumentów finansowania przedsiębiorstw, finansów przedsiębiorstwa, modelowania procesów biznesowych oraz kreowania przedsiębiorczości. Autor ponad 40 publikacji z
zakresu finansów i przedsiębiorczości. Ekspert do oceny strategicznej wniosków w ramach Osi Priorytetowych
III-VIII RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, niezależny ekspert i współpracownik Fundacji PAN w
Lublinie, Fundacji UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, technologie przemysłowe itp.), zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowao.
Autor oraz współautor szeregu analiz sądowych.

Produkty i usługi bankowe
DR ANNA KORZENIOWSKA – adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon.
w specjalności finanse i bankowośd (2008). Nauczyciel akademicki od 2001 r., prowadzi zajęcia z zakresu makroekonomii, bankowości, finansów, zarządzania instytucjami kredytowymi, instrumentów finansowania przedsiębiorstw i kreowania przedsiębiorczości. Autorka ok. 30 publikacji naukowych z zakresu bankowości. Od 2010
r. koordynator programu współpracy UMCS z instytucjami infrastrukturalnymi sektora bankowego w ramach
programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Członek PTE O/w Lublinie i PSFiB.

Produkty i procedury kredytowe
MGR MATEUSZ SOSNOWSKI – starszy analityk kredytowy obszaru weryfikacji i oceny ryzyka kredytowego w
PKO BP SA. Doświadczenie w bankowości detalicznej i korporacyjnej od 2008. Od 2009 analityk kredytowy
klientów rynku mieszkaniowego (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe), od 2011 analityk kredytowy małych
i średnich przedsiębiorstw, a następnie analityk kredytowy klientów korporacyjnych. Doktorant na Wydziale
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - przygotowywanie rozprawy doktorskiej nt. Przydatnośd
modeli oceny zdolności kredytowej podmiotów branży deweloperskiej. Autor kilku publikacji na temat analizy
finansowej i oceny zdolności kredytowej.

Dystrybucja i konkurencja produktów i usług bankowych
DR MARCIN LIPOWSKI – adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. w
specjalnościach: analiza rynku, marketing, marketing bankowy (2002). Nauczyciel akademicki zajmujący się
problematyką dystrybucji usług finansowych, prowadzący badania naukowe w tym obszarze. Wykładowca na
studiach MBA prowadzonych przez Politechnikę Lubelską. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego. Specjalista w zakresie problematyki marketingu usług, badao marketingowych, komunikacji marketingowej. Ukooczył kurs Warwick Business School w ramach programu szkoleo nauczycieli akademickich polskich szkół wyższych finansowanych przez British Council.

Moduł 3 – Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej
Elementy rachunkowości i sprawozdawczośd bankowa
DR MAŁGORZATA KAMIENIECKA – adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. w specjalności rachunkowośd (2006), nauczyciel akademicki z doświadczeniem dydaktycznym od
1998 r. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunkowości bankowej, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości międzynarodowej.
Ukooczyła studia podyplomowe "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości" organizowane przez Akademię
Leona Koźmioskiego w Warszawie oraz BDO. Jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zarządzanie bankiem
DR TAMARA ANNA GALBARCZYK – starszy wykładowca w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego
UMCS, doktor n. ekon. w specjalności bankowośd, nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem
dydaktycznym, od 2000 r. wykładowca studiów podyplomowych z zakresu bankowości (WSPA, UMCS, KUL).
Prowadzi zajęcia z zakresu systemów bankowych i działalności operacyjnej banków, polityki pieniężnej, ryzyka
bankowego i zarządzania finansami banku, rynków finansowych. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z
zakresu bankowości, finansów i rynków finansowych, w tym współautorka podręcznika akademickiego do nauki
bankowości (2011), który otrzymał wyróżnienie w kategorii Finanse i Bankowośd na VIII Targach Wydawnictw
Ekonomicznych.

Ocena efektywności banku
DR WOJCIECH MISTEREK – adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor n. ekon. w
specjalności finanse (2007), nauczyciel akademicki z doświadczeniem dydaktycznym od 2000 r. Prowadzi zajęcia
z zakresu bankowości, analizy ekonomiczno-finansowej banku, bezzwrotnej pomocy finansowej, kreowania
przedsiębiorczości, zarządzania instytucjami kredytowymi. Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu
finansów. Ekspert i konsultant w zakresie wdrażania programów finansowanych ze środków UE w Fundacji
UMCS w Lublinie. Specjalista ds. oceny strategicznej wpisany na listę asesorów przy Urzędzie Marszałkowskim
w Lublinie.

Moduł 4 – Aspekty behawioralne funkcjonowania banku
Marketing bankowy
DR HAB. RADOSŁAW MĄCIK - adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Ekonomicznego UMCS, doktor hab. n.
ekon. w dyscyplinie ekonomia, specjalnośd: zachowania konsumentów i badania rynku. Nauczyciel akademicki
oraz niezależny badacz rynku, trener i konsultant współpracujący z przedsiębiorstwami. Autor ponad 90 publikacji naukowych z zakresu marketingu, badao marketingowych i zachowao konsumenta, a także ponad 20 projektów badawczych dla przedsiębiorstw. Współautor pierwszej polskiej adaptacji kwestionariusza SERVQUAL w
zastosowaniu do badania jakości usług bankowych (1997). Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z
zachowaniami konsumentów moderowanymi przez technologie informacyjne i komunikacyjne, e-commerce,
wielowymiarowymi metodami analizy danych oraz metodologią badao marketingowych, ze szczególnym
uwzględnieniem technik badao internetowych.

Zarządzanie organizacją bankową
DR MARIA JABŁOOSKA-WOŁOSZYN – adiunkt na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, kierownikiem modułu ZZL w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, doktor n. ekon. SGH, certyfikowany
coach ICC, certyfikowany konsultant MBTI oraz HAS, od ponad 10-ciu lat doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, trener umiejętności sprzedażowych i menadżerskich. Przez ponad 10 lat
była związana z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, gdzie jako doradca zawodowy oraz trener wewnętrzny realizowała projekty dot. rozwoju kluczowych grup zawodowych. Przez trzy lata była dyrektorem ds.
zasobów ludzkich w międzynarodowej firmie logistycznej, gdzie odpowiadała za całokształt polityki personalnej.
Jest współautorką książki „Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego” (placet 2008) oraz wielu artykułów
publikowanych w książkach i czasopismach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Etyka w działalności bankowej
MGR KATARZYNA MARCZYOSKA – od 1 marca 2002 roku Arbiter Bankowy w Bankowym Arbitrażu Konsumenckim przy Związku Banków Polskich, wykładowca, specjalista w zakresie etyki w działalności bankowej. Po
studiach prawniczych (1989) pracowała jako aplikant sądowy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, następnie jako
sędzia w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Koninie, od 1996 roku w Warszawie – jako sędzia w
Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego oraz jako naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze
ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Rozstrzygała sprawy cywilne i gospodarcze, rejestrowe,
procesowe, układowe i upadłościowe.

