
KARTA PRZEDMIOTU  

 

• Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do prawa finansowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to the financial law 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Piotr Pomorski 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 3 3 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw systemu podatkowego w Polsce, znajomość wiedzy o 

przedsiębiorczości 

 

• Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedstawienie wybranych instytucji i procedur prawa podatkowego znajdujących zastosowania dla 

całego systemu podatkowego 

Ćwiczenie umiejętności myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów w zakresie 

praktycznego stosowania przepisów podatkowych 

Akcentowanie znaczenia wiedzy na temat instytucji i procedur podatkowych dla przedsiębiorczości  

 

  

• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Studenci znają terminologię prawa podatkowego K_W03 

W_02 Studenci znają instytucje prawa podatkowego K_W08 

W_03 Studenci znają procedury prawa podatkowego K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studenci potrafią wykorzystać wiedzę dla interpretacji zjawisk 

finansowych i podatkowych 

K_U02 

U_02 Studenci potrafią analizować przyczyny i skutki określonych 

norm prawnych i procesów gospodarczych dotyczących prawa 

podatkowego 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Studenci mają świadomość ustawicznej pracy nad 

doskonaleniem swoich umiejętności 

K_K01 

 

• Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Struktura organów podatkowych w Polsce 

2. Interpretacje przepisów podatkowych – analiza praktyczna 

3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 

4. Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań podatkowych 

5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 

 

• Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 



Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny, 

wykład problemowy 

Praca z tekstem ( akt 

prawny, komentarz 

naukowy) 

Studium przypadku 

ćwiczenia praktyczne 

Egzamin końcowy, 

zaliczenie pracy pisemnej 

Oceniona praca pisemna / 

Protokół egzaminacyjny 

W_02 Wykład konwencjonalny, 

wykład problemowy 

Praca z tekstem ( akt 

prawny, komentarz 

naukowy) 

Studium przypadku 

ćwiczenia praktyczne 

Egzamin końcowy, 

zaliczenie pracy pisemnej 

Oceniona praca pisemna / 

Protokół egzaminacyjny 

W_03 Wykład konwencjonalny, 

wykład problemowy 

Praca z tekstem ( akt 

prawny, komentarz 

naukowy) 

Studium przypadku 

ćwiczenia praktyczne 

Egzamin końcowy, 

zaliczenie pracy pisemnej 

Oceniona praca pisemna / 

Protokół egzaminacyjny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda problemowa PBL 

(ProblemBased Learning) 

Studium przypadku (case 

study) 

Dyskusja 

 

Obserwacja 

Egzamin 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Protokół egzaminacyjny 

Oceniona praca pisemna 

 

U_02 Metoda problemowa PBL 

(ProblemBased Learning) 

Studium przypadku (case 

study) 

Dyskusja 

 

Obserwacja 

Egzamin 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Protokół egzaminacyjny 

Oceniona praca pisemna 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda problemowa PBL 

(ProblemBased Learning) 

Dyskusja 

Obserwacja 

Egzamin 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

Protokół egzaminacyjny 

Oceniona praca pisemna 

 

 

 

Dopuszcza się realizację i weryfikację efektów uczenia się w formie zdalnej w związku z decyzją 

władz Uczelni w sprawie organizacji kształcenia w danym roku akademickim 

 

• Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest poprawne wykonanie pracy domowej, polegającej na 

sporządzeniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową. 

 

Egzamin końcowy ma formę testu składającego się z około 20 pytań jednokrotnego wyboru i 

dodatkowo z trzema pytaniami (zagadnieniami) otwartymi, wymagających kilkuzdaniowej 

odpowiedzi. 

 



Przeliczenie punktów na oceny według stosunku poprawnych odpowiedzi do wszystkich odpowiedzi 

jest następujące:  

• 50% - 60% ocena 3,0 

• 61% - 70% ocena 3,5 

• 71% – 80% ocena 4,0 

• 81% - 90% ocena 4,5 

• 91% - 100% ocena 5,0 

  

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 

 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

75 

 

• Literatura 

Literatura podstawowa 

Wybrane artykuły z portali rządowych, naukowych i gospodarczych dotyczące zagadnień 

poruszanych na każdym wykładzie, m.in.: 

www.mf.gov.pl – portal Ministerstwa Finansów 

www.kis.gov.pl – portal Krajowej Informacji Skarbowej 

www.podatki.gov.pl – portal podatkowy Ministerstwa Finansów 

www.poradnikprzedsiębiorcy.pl – portal biznesowy 

www.infor.pl – portal ksiegowy 

Literatura uzupełniająca 

Wybrane artykuły z portali rządowych, naukowych i gospodarczych dotyczące zagadnień 

poruszanych na każdym wykładzie, m.in.: 

www.mf.gov.pl – portal Ministerstwa Finansów 

www.kis.gov.pl – portal Krajowej Informacji Skarbowej 

www.podatki.gov.pl – portal podatkowy Ministerstwa Finansów 

www.poradnikprzedsiębiorcy.pl – portal biznesowy 

www.infor.pl – portal ksiegowy 

 

 

http://www.mf.gov.pl/
http://www.kis.gov.pl/
http://www.podatki.gov.pl/
http://www.poradnikprzedsiębiorcy.pl/
http://www.infor.pl/
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