Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Finanse lokalne
Local finances
Ekonomia
I stopień
stacjonarne
Ekonomia i finanse
Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

Liczba godzin

semestr

30

5

Punkty ECTS
3

1. Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw finansów i finansów
publicznych.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania podmiotów sektora
finansów publicznych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z istotą samorządu lokalnego oraz specyfiką finansów lokalnych.
2. Ukazanie studentom związków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a innymi
podmiotami z sektora finansów publicznych oraz podmiotami prywatnymi.
3. Przekazanie studentom wiedzy na temat konstrukcji dochodów jednostek samorządu
terytorialnego i możliwości oddziaływania organów samorządowych na ich wysokość.
4. Zaznajomienie studentów z możliwościami finansowania działalności jednostek samorządu
lokalnego środkami zwrotnymi.
5. Uświadomienie studentom problemów związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez
jednostki samorządu lokalnego.
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III.
Symbol
W_01
W_02

W_03

U_01
U_02
U_03
K_01
K_02
K_03

IV.

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Odniesienie do
efektu kierunkowego

Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student zna i definiuje podstawowe pojęcia.
Student zna podstawy prawne i cechy charakterystyczne
gospodarki finansowej JST, w szczególności na szczeblu
lokalnym.
Student posiada znajomość uwarunkowań i zasad
gospodarowania środkami publicznymi przez JST.
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie powiązać budżet JST z różnymi obszarami
działalności gmin i powiatów, zaprezentować swoje obserwacje.
Student potrafi współpracować w zespole.
Student potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności
jej dalszego uzupełniania.
Student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
dyskutować i pracować w zespole.
Student ma świadomość konieczności respektowania w swojej
działalności powszechnie uznawanych wartości i norm.

K_W03
K_W05

K_W02

K_U01
K_U08
K_U07
K_K01
K_02
K_04

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Istota samorządu terytorialnego i lokalnego - modele i organizacja samorządu w Polsce
2. Cechy i zakres zadań jednostek samorządu lokalnego w Polsce
3. Budżet i procedura budżetowa w JST
4. System finansowania zadań JST szczebla lokalnego
5. Podatki lokalne
6. Kiedy w Polsce podatek ad valorem?
7. Opłaty lokalne
8. Dochody z majątku komunalnego
9. Transfery z budżetu państwa
10. Finansowanie zwrotne i limity zadłużenia JST
11. Środki z UE jako źródła finansowania zadań JST
12. Wieloletnia prognoza finansowa JST
13. Analiza finansowa i ocena gospodarki finansowej JST
14. Budżet obywatelski i fundusze sołeckie

V.
Symbol
efektu

Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

WIEDZA
W_01

wykład problemowy z
prezentacją multimedialną
(stacjonarnie lub zdalnie

zapis w pliku PDF
umieszczony na
platformie Moodle,
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W_02

W_03

przy wykorzystaniu
narzędzia Microsoft Office
365) „burza mózgów”
studium przypadku,
dyskusja, „burza mózgów”

notatka przygotowana
przez studentów
zapis obserwacji w pliku
PDF, notatka
przygotowana przez
studentów
zapis obserwacji w pliku
PDF, notatka
przygotowana przez
studentów

studium przypadku,
dyskusja, „burza mózgów”

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

U_02

U_03

praca do samodzielnego
wykonania przez
studentów, praca w
grupach, „burza mózgów”
praca zespołowa, „burza
mózgów”
metoda projektu, analiza
tekstu

zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów i mieszczona
na platformie Moodle
zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów
zapis w pliku PDF, notatka
przygotowana przez
studentów, test

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
dialog, dyskusja
ćwiczenia praktyczne
dialog prowadzącego
zajęcia ze studentami,
dyskusja
* W semestrze zimowym 2020/21 konwersatorium odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w którym
studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym czasie w drodze
wideokonferencji internetowej.
K_01
K_02
K_04

VI.

Kryteria oceny, wagi

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pracę pisemną na zajęciach (stacjonarnie lub przy wykorzystaniu
platformy Moodle (test online) i inne oceniane aktywności (dyskusja, w tym na zajęciach
prowadzonych zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Office 365).
a) Na ocenę 5 wymagania są następujące:
− w zakresie wiedzy: kompletna i uporządkowania znajomość zagadnień ujętych w programie
przedmiotu
− w zakresie umiejętności: analiza i ocena struktury budżetu JST, WPF JST
− w zakresie kompetencji społecznych: propozycja lepszych rozwiązań finansowych
b) Na ocenę 4 wymagania są następujące:
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−
−
−

w zakresie wiedzy: znajomość zagadnień ujętych w programie
w zakresie umiejętności: analiza i ocena budżetu JST
w zakresie kompetencji społecznych: brak

c) Na ocenę 3 wymagania są następujące:
− w zakresie wiedzy: niepełna i nieuporządkowana wiedza w danym przedmiocie
− w zakresie umiejętności: brak
− w zakresie kompetencji społecznych: brak
Ocena niedostateczna występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, umiejętności i
kompetencji społecznych.
VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

VIII.

Liczba godzin
30
50

Literatura

Literatura podstawowa
1. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium SA,
Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).
2. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin SA,
Warszawa 2012 (wybrane fragmenty).
3. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2010.
4. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
(wybrane fragmenty).
5. Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., Finanse samorządowe, Difin SA, Warszawa 2016.
6. Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. nauk. C. Kosikowski, J. Salachna, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016, e-book.
Literatura uzupełniająca
1. Akty prawne z zakresu ustroju samorządu lokalnego - polecone przez prowadzącego.
2. Wybrane i wskazane - przez prowadzącego na zajęciach - artykuły naukowe.
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