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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy ekonomii i zarządzania

Założenia wstępne17): Wskazane jest, aby student posiadał podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Najważniejsze instytucje UE, zakres ich funkcjonowania i znaczenie. System stanowienia prawa w UE. Integracja finansowa Unii Europejskiej - geneza i
zakres. Polityka pieniężna Unii Europejskiej oraz jej znaczenie w strefie euro (polityka pieniężna w świetle przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską). Pojęcie i klasyfikacja podmiotów systemu finansowego Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny i jego rola w systemie finansowym Unii
Europejskiej. Zasady działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Wspólny budżet jako nadrzędny
instrument finansowy w systemie finansowym Unii Europejskiej (podstawowe zasady budżetowe, procedura budżetowa). Źródła pozyskiwania dochodów
budżetowych (główne grupy dochodów, tendencje zmian w dochodach). Kierunki wydatkowania środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej -
zasady ogólne i struktura wydatków. Rodzaje i klasyfikacja wydatków związanych z finansowaniem rynków rolnych. Charakterystyka wydatków
ponoszonych na cele strukturalne. Fundusze strukturalne - zasady wydatkowania środków, pojęcie i zakres Funduszu Spójności. Obciążenia fiskalne i ich
wpływ na warunki konkurencji realizowanej w ramach wspólnego rynku, problematyka harmonizacji podatków bezpośrednich i pośrednich.

Zadaniem ćwiczeń jest rozszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie wykładów poprzez prezentacje i analizy przykładów podejmowania decyzji w zakresie
nowych regulacji prawnych, w tym obejmujących kwestie finansowe, na poziomie UE. Studia przypadków jako ilustracja do tematów przedstawianych na
wykładach, przedstawiane w formie prezentacji studentów.

konsultacje inne …

wykład inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw instytucjonalnych i prawnych oraz najważniejszych zjawisk finansowych związanych z
funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
- zaprezentowanie mechanizmów i przykładów  podejmowania decyzji w zakresie integracji walutowej, organizacji i struktury dochodów oraz wydatków
budżetu UE, organizacji systemu podatkowego oraz funkcjonowania rynku finansowego.

-

-

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

6 polski

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

FFL606

Nazwa przedmiotu1): System prawno-finansowy Unii Europejskiej

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): EU Financial and Legal System

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): dr Iwona Pomianek

Prowadzący zajęcia6): dr Iwona Pomianek, dr Nina Drejerska
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UWAGI24):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

7. Łabędzka, A., Łazowski, A., Szpunar, M. 2008. Prawo Unii Europejskiej. Testy KazusyTablice. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 

4. Mangold, R., Wróbel, I. 2006. Unia Europejska w testach i kazusach. Wolters Kluwer Polska.

5. Żukrowska, K. 2009. Budżet ogólny Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

6. Aktualizowane na bieżąco informacje i opracowania dostępne na stronach internetowych instytucji UE.

7. 

8. 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

2. Oręziak, L. 2009. Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. Małuszyńska, E., Gruchman, B. 2010. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

złożone prezentacje w formie elektronicznej listy odnotowujące udział studentów w dyskusji

kryteria oceny prezentacji z oceną inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Element oceny

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student rozumie zasady funkcjonowania instytucji UE 05 - 

02 - student potrafi analizować warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, pracy i zamieszkiwania w UE

06 -

03 - student potrafi przygotować prezentację ilustrującą zasady 
funkcjnowania prawa europejskiego

07 -

04 - student ma świadomość znaczenia stanowionego prawa dla 
spójnego funkcjonowania jednostek w UE

08 -
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