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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse publiczne
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_48

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

politologia

Poziom kształcenia

I stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

Koordynator

Dr Paulina Filip

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Dr Paulina Filip
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

Liczba pkt ECTS

30

4

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Pozytywne zaliczenie z ekonomii wskazujące na posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej (zasady,
metody, standardy, przepisy prawa) oraz umiejętności interpretacji zjawisk ekonomicznych w ujęciu
przyczynowo- skutkowym. Znajomość podstawowych cech funkcji, regulacji systemu finansowego.
3.
3.1.
C1
C2
C3

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Celem przedmiotu jest ukazanie istoty gospodarki finansowej różnych form organizacyjnoprawnych budżetu na poziomie samorządowym i państwowym
Ukazanie efektywności wykorzystania środków publicznych i mienia publicznego.
Poznanie powiązań i związków przyczynowo -skutkowych pomiędzy ogniwami systemu
finansowego

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

charakteryzuje ekonomiczne, społeczne oraz systemowe
uwarunkowania życia gospodarczego
opisuje struktury ekonomiczne i finansowe w wymiarze
lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym
posiada wiedzę o finansach publicznych e a także o zasadach
funkcjonowania systemu finansowego oraz organizacji i instytucji
finansowych
posiada wiedzę na temat rynku, polityki gospodarczej, finansów
publicznych, budżetu, rynku kapitałowego

EK_02
EK_03

EK_04

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W02
K1A_W04
K1A_W05

K1A_W19

EK_05

wykorzystuje zdobytą wiedzę i pozyskuje dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk finansowych

K1A_U01

EK_06

wyjaśnia rolę struktur ekonomicznych we współczesnym
systemie państwowym

K1A_U05

EK_07

jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia
w życiu gospodarczym, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy

K1A_K02

EK_08

ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób
profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej

K1A_K05

3.3

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Pojęcie instytucji gospodarki budżetowej, jej funkcji i zakresu
Majątek jednostek sektora finansów publicznych i źródła jego pochodzenia.
Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach sektora publicznego i ich
rozliczenia z budżetem
Ustalanie i obsługa zadłużenia publicznego—aspekty prawo –księgowe
Tendencje i kierunki zmian sektora publicznego w Unii Europejskiej.
Plany finansowe agencji wykonawczych Sprawozdawczość budżetowa zasady, terminy, tryb sporządzania.
Ustalanie i obsługa zadłużenia publicznego—aspekty prawno -księgowe
Analiza fundamentalna podmiotów w sektorze publicznym -sektorowa i
wskaźnikowa.
Pojecie Budgetary management institution. Analiza porównawcza

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne
Ogólne zagadnienia gospodarki budżetowej państwa i samorządu
terytorialnego Zasady gospodarki finansowej
Analiza instytucji gospodarki budżetowej i agencji wykonawczej.
Majątek jednostek sektora finansów publicznych i źródła jego pochodzenia.
Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach sektora publicznego i ich
rozliczenia z budżetem
Ustalanie i obsługa zadłużenia publicznego—aspekty prawno -księgowe
Zasady gospodarki budżetowej. Formy organizacyjno-prawne gospodarki
budżetowej -jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady
budżetowe, fundusze celowe
Zasady wyceny i ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w
podstawowych formach organizacji budżetu-ewidencja rozrachunków,
kosztów, funduszy.
Zmiany organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych w
Polsce.
Dysponenci części budżetowych Rola klasyfikacji budżetowej w
ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w sektorze budżetowym
Znaczenie rejestrów i ich intrpretacja

3.4 METODY DYDAKTYCZNE
Wykład problemowy -wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją,praca w grupach, rozwiązywanie zadań i dyskusja

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

EK_01

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Dyskusja tematyczna

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
ćwiczenia

EK_02

Rozwiązywanie zadań, kolokwium zaliczeniowe

ćwiczenia

EK_03

Ocena aktywności studenta (udział w dyskusji na
ćwiczeniach)

ćwiczenia

EK_04

Rozwiązywanie zadań, kolokwium zaliczeniowe

ćwiczenia

EK_05

Ocena aktywności studenta (udział w dyskusji na

ćwiczenia

Symbol efektu

ćwiczeniach)
EK_06

Analiza przypadków

ćwiczenia

EK_07

Rozwiązywanie zadań, kolokwium zaliczeniowe

ćwiczenia

EK_08

Dyskusja podsumowująca

ćwiczenia

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
AKTYWNE UCZESTNICTWO POWIĄZANE Z PRAKTYCZNYM ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW, TEST
WIELOKROTNEGO WYBORU
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

30

udział w konsultacjach

10

czas na napisanie referatu/eseju
przygotowanie do zaliczenia pisemnego

20

udział w zaliczeniu pisemnym
Inne (jakie?)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

120
4

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

brak
brak

7. LITERATURA
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J.Charytoniuk .Formy organizacyjno-prawne sektora publicznego, Poradnik rachunkowości
budżetowej, wydawnictwo: Infor,Warszawa, 2014
T.Kiziukiewicz, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa
2015

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

