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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Prawo finansowe 

Nazwa w języku angielskim 
Finance law 

Język wykładowy Język polski  

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr pierwszy 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Dr Katarzyna Wojewoda - Buraczyńska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest poznanie przez studenta podstawowych 

pojęć z zakresu ustawy o finansach publicznych, podstaw 

gospodarki finansowej państwa i samorządu 

terytorialnego, ogólnej charakterystyki podatków wraz z 

mechanizmami kształtującymi ich wysokość oraz założeń 

ochrony finansów publicznych 

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

zna podstawową terminologię z zakresu finansów publicznych 

ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach państwa, strukturach i 

instytucjach prawa oraz relacjach zachodzących między nimi w zakresie 

finansów publicznych 

  
 

  
zna podstawowe rodzaje więzi prawnych oddziałujących na organizację i 
funkcjonowanie społeczeństwa poprzez prowadzenie publicznej gospodarki 
finansowej 

Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 
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ma wiedzę o relacjach między osobami a instytucjami administracji publicznej 

  
 

  
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk w administracji publicznej i instytucjach 
prawnych 

  
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności stałego 

doskonalenia zawodowego i rozwijania swojej osobowości, wyznaczania 

kierunku rozwoju swojej wiedzy i umiejętności       

Forma i typy zajęć 
wykład 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
Znajomość podstawowych pojęć prawnych oraz 

ekonomicznych 

Treści modułu kształcenia 

1. Źródła prawa finansowego 
2. Pojęcie i funkcje finansów publicznych 
3. Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych 
4. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej 

państwa 
5. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego 
6. Podatki państwowe jako dochody publiczne 
7. Podatki samorządowe jako dochody publiczne 
8. Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów 

publicznych 

 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

„Zarys finansów publicznych i prawa finansowego”, red. W. Wójtowicz, 

2011 

„Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa”, red. W. Wójtowicz,  

2009 

„Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie”, red. P. 

Smoleń, 2012 

„Prawo podatkowe”, red. R. Mastalski, 2012 
  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład informatoryjny, wykład konwersatoryjny, 
wykład problemowy 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

rozwiązywanie przypadków sprawdzające umiejętności studenta 

korzystania ze źródeł prawa, interpretacji przepisów, znajomość 

terminologii i wiedzę z zakresu omawianej problematyki 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 
Egzamin, ocena na podstawie udziału studentach w zadaniach 
wykonywanych samodzielnie w czasie zajęć 
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Bilans punktów ECTS Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 12 h wykład 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


