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Student powinien znać podstowowe kategorie ekonomiczne, zjawiska finansowe i akty prawne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Państwo i jego wpływ na sektor finansów publicznych (pojęcie, funkcje i formy pieniądza, poglądy szkoły klasycznej i keynesowskiej). Pojęcie, przedmiot i
zakres finansów publicznych. System finansów publicznych i jego elementy. Publiczne fundusze celowe – wybrane zagadnienia. Budżet państwa i zasady
budżetowe (geneza instytucji budżetu, pojęcie, cechy i funkcje budżetu, zasady budżetowe). Procedura budżetowa (tryb przygotowywania,
uchwalania,wykonywania i kontroli wykonania budżetu). System podatkowy w Polsce (pojęcie podatku, klasyfikacja, funkcje i zasady podatkowe).
Podstawowe źródła dochodów budżetowych (podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób
prawnych). Pozapodatkowe źródła dochodów budżetowych (pojęcie, rodzaje i funkcje opłat, ceł). Budżet państwa- kierunki wydatkowania środków
finansowych (pojęcie i klasyfikacja wydatków, struktura i dynamika zmian oraz metody racjonalizacji wydatków publicznych). Finanse jednostek
samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych (podmiotowy i przedmiotowy zakres finansów JST, system finansów samorządowych
jednostek Polsce. Zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania. Deficyt i dług publiczny (przyczyny powstawania, instrumenty
zaciągania długu publicznego, obsługa długu publicznego, zagrożenia wynikające z nadmiernego długu publicznego, granice zaciągania długu
publicznego). Pomoc publiczna - pojęcie, instrumenty, obliczanie wartości pomocy publicznej. Rolnicze ubezpieczenia społeczne (istota i zakres
ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce). System ubezpieczenia społecznego pracowników (istota i zakres ubezpieczeń społecznych pracowników w
Polsce, założenia reformy ubezpieczeń społecznych z 1998 r.)

B.     ćwiczenia

Głosowanie demokratyczne w sprawach wyboru publicznego. Konstrukcja, systemu finansów publicznych. Metody i terminarz opracowywania budżetu
państwa. Charakterystyka form gospodarki budżetowej. Cechy dochodów podatkowych (kształtowanie systemu podatkowego w okresie transformacji
polskiej gospodarki) . Poziom i struktura dochodów budżetu państwa. Klasyfikacja wydatków budżetowych (poziom, struktura i dynamika wydatków
budżetu państwa, koncepcja budżetu
zadaniowego). Zasady wymiaru podstawowych podatków centralnych cz. I. Zasady wymiaru podstawowych podatków centralnych cz. II. Podstawowe
źródła dochodów budżetów gmin, powiatów i województw (struktura dochodów budżetów gmin, powiatów i województw według źródeł ich pochodzenia).
Kierunki rozdysponowania środków publicznych przez JST (poziom i struktura wydatków budżetów gmin, powiatów i województw). Technika wymiaru
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego. Technika wymiaru subwencji ogólnej dla jednostek samorządu powiatowego oraz wojewódzkiego.
Technika wymiaru pozostałych danin publicznych (na wybranych przykładach).

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikro - i makroekonomia, Finanse, Prawo

Założenia wstępne17):

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje inne …

inne… inne …

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- umiejętności związane z wymierzaniem podstawowych danin publicznych

-umiejętność zdefiniowania przez studenta roli poszczególnych podmiotów i instrumentów sektora finansów publicznych oraz ich wzajemnych powiązań 
zależności

-

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

15

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a1) wykład 30

a2) ćwiczenia audytoryjne

KO  stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot d) forma studiów

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

6 polski

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Zakład Prawa i Finansów
Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek studiów4): Finanse i rachunkowość

Prowadzący zajęcia6): 
Prof. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna Milewska, pracownicy i doktoranci Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i 
Marketingu

Koordynator przedmiotu5): Prof. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna Milewska

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Public Finance

Numer katalogowy: FOL606

Nazwa przedmiotu1): Finanse publiczne
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UWAGI24):

7. wybrane akty prawne

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Owsiak S., 2011,  Finanse publicze. Teoria i praktyka.  Wydanie: trzecie, zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Podstawka M. (red.) 2010. Finanse – instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

4. Nowak-Far A. (red.), 2011, Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa

5. Alińska A., Pietrzak B. (red.) 2011, Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWU, Warszawa

b) uzupełniająca
3. Supera-Markowska M., Grzybowski M., Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., 2011, Bitner M., Prawo finansowe tom i finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa

6. Wernik A., 2011, Finanse publiczne, Wydanie 1, PWE, Warszawa

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin ustny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny test

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

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin z treścią (pytań otwartych lub testu)

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

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

lista obecności studenta (określenie aktywności)

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

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

01 - student umie zdefiniować podstawowe kategorie finansowe z 
zakresu finansów publicznych

05 -

02 - umie analizować przyczyny i skutki zjawisk finansowych w 
sektorze publicznym

06 -

08 -

03 - potrafi zastosować poznane zasady wymiaru danin publicznych 07 -

egzamin pisemny test komputerowy 

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)

04 - wykazuje aktywną postawę w trakcie zajęć
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