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Karta przedmiotu: PRAWO FINANSOWE I FINANSOWANIE NAUKI

Forma zajęć: wykład

Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

ECTS semestr zimowy - semestr letni 3

Język przedmiotu polski

Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni E

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

1.

2.

3. Przedstawienie katalogu praw i obowiązków instytucji naukowych w obszarze prawa finansowego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Znajomość podstaw wiedzy o systemie prawnym i ustroju politycznym 

2. Umiejętność krytycznego myślenia

3. Umiejętność analizy tekstu naukowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. Zna i rozumie podstawowe terminy prawa finansowego K_W01

2. K_W02

3. K_W09

Rozszerzenie wiedzy na temat organizacji i mechanizmów publicznej gospodarki finansowej (zarządzanie środkami 
publicznymi, roczne i wieloletnie planowanie finansowe, systemy finansowania zadań publicznych)

Określenie podstawowych zasad i narzędzi ochrony intersów finansowych państwa,samorządu terytorialnego i Unii 
Europejskiej

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia finansów publicznych, prawa podatkowego i prawa 
bankowego dla realizacji zadań publicznych i funkcjonowania jednostek naukowych

Zna reguły i skalę finansowania publicznych jednostek sektora naukowego z budżetu państwa i 
systemów alternatywnych ( fundusze celowe, partnerstwo publiczno-prywatne, fundusze 
europejskie)



W kategorii umiejętności

1. K_U01

2. K_U02

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K02

3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania naukowego K_K03

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. Egzamin ustny na koniec semestru

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i interpretować na poziomie podstawowym 
informacje naukowe oraz praktyczne dane dotyczące systemu finansowego, z wykorzystaniem 
źródeł drukowanych (piśmiennictwo prawnicze) i elektronicznych ( raporty i statystyki 
ekonomiczne)

Potrafi - na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności - pozyskiwać dane dla merytorycznego 
argumentowania, formułowania wniosków, stawiania tez z zakresu podstawowych problemów 
finansów publicznych i finansowania nauki

Ma świadomość rangi przepisów finansowych i ich wpływu na interesy podmiotów publicznych i 
prywatnych, co winno wzmagać zainteresowanie tą problematyką

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu analizy i interpretacji wybranych problemów z 
zakresu systemu finansowego i finansowania nauki

Prezentacja problematyki prawa finansowego, w szczególności zasad  pozyskiwania zarządzania i wydatkowania środków publicznych. Analiza relacji prawnofinansowych między związkami publicznoprawnymi ( państwo, samorząd terytorialny, Unia 
Europejska) a instytucjami naukowymi. Ukazanie podstawowych procedur finansowych obowiązujących w uczelniach publicznych. Przedstawienie podstawowych założeń dotyczących opodatkowania i kredytowania działalności instytucji naukowych. 

Wykład kursowy z prezentacją multimedialną opracowaną na podstawie dorobku legislacyjnego, poglądów doktryny i orzecznictwa z elementami statystyki 
finansowej. Dydaktyka koncentruje się na: analizie, interpretacji i ocenie ustawodawstwa finansowego, przeglądzie założeń teoretycznych w zakresie 

finansowania nauki, analizie mechanizmów planowania i zarządzania środkami instytucji naukowych.

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.



SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na temat: 

źródeł i charakteru prawa 
finansowego, kluczowych zasad 

polskiego systemu 
podatkowego, skali i form 

finansowania uczelni wyższych i 
innych jednostek naukowych, 

znaczenia finansów publicznych 
dla funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa

Student posiada podstawową 
wiedzę na temat: źródeł i 

charakteru prawa finansowego, 
kluczowych zasad polskiego 
systemu podatkowego, skali i 

form finansowania uczelni 
wyższych i innych jednostek 

naukowych, znaczenia finansów 
publicznych dla funkcjonowania 

państwa i społeczeństwa

Student posiada dobrą wiedzę na temat: 
źródeł i charakteru prawa finansowego, 
kluczowych zasad polskiego systemu 

podatkowego, skali i form finansowania 
uczelni wyższych i innych jednostek 

naukowych, znaczenia finansów 
publicznych dla funkcjonowania państwa 

i społeczeństwa

Student posiada bardzo 
dobrą wiedzę na temat: 

źródeł i charakteru prawa 
finansowego, kluczowych 
zasad polskiego systemu 
podatkowego, skali i form 

finansowania uczelni 
wyższych i innych jednostek 

naukowych, znaczenia 
finansów publicznych dla 
funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa

Student nie potrafi: wskazać 
wzajemnych relacji finansowych 

między państwem, 
samorządem, Unią Europejską 

oraz między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi; nie 

potrafi krytycznie myśleć i 
analizować informacji 

naukowych

Student potrafi w podstawowym 
zakresie: wskazać i omówić 
wzajemne relacje finansowe 

między państwem, 
samorządem, Unią Europejską 

oraz między podmiotami 
publicznymi i prywatnymi; 

potrafi na poziomie 
podstawowym krytycznie 

myśleć i analizować informacje 
naukowe

Student potrafi w dobry sposób: 
wskazać i omówić wzajemne relacje 

finansowe między państwem, 
samorządem, Unią Europejską oraz 

między podmiotami publicznymi i 
prywatnymi; potrafi na poziomie 
poprawnym krytycznie myśleć i 
analizować informacje naukowe

Student potrafi w 
przekonywujący sposób: 

wskazać i omówić wzajemne 
relacje finansowe między 
państwem, samorządem, 

Unią Europejską oraz między 
podmiotami publicznymi i 

prywatnymi; potrafi na 
poziomie ze wszech miar 
zadowalającym krytycznie 

myśleć i analizować 
informacje naukowe

Student nie ma żadnej orientacji 
co do znaczenia przepisów 

finansowych dla 
funkcjonowania państwa i 
społeczeństwa; nie potrafi 

wskazać wieloaspektowości 
problemów związanych z 

funkcjonowaniem systemu 
finansowego i podatkowego, 

czym daje dowód swej 
niedojrzałości obywatelskiej

Student ma wybiórczą 
orientację co do znaczenia 
przepisów finansowych dla 
funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa;  potrafi wskazać 
nieliczne problemy i zagrożenia 
związanych z funkcjonowaniem 

systemu finansowego i 
podatkowego

Student ma dobrą orientację co do 
znaczenia przepisów finansowych dla 

funkcjonowania państwa i 
społeczeństwa;  potrafi wskazać główne 

problemy i zagrożenia związanych z 
funkcjonowaniem systemu finansowego 

i podatkowego

Student ma bardzo dobrą 
orientację co do znaczenia 
przepisów finansowych dla 
funkcjonowania państwa i 

społeczeństwa;  potrafi 
wskazać, interpretować od 

strony przyczynowo - 
skutkowej problemy i 

zagrożenia związanych z 
funkcjonowaniem systemu 

finansowego i podatkowego, 
nie bojąc się formułować 
recept na poprawę tego 
stanu, dając dowód swej 
propaństwowej postawy

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie 
potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich 
kompetencji...;



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Uczestnictwo w wykładzie 30
Przeczytanie zadanych lektur 20
Nauka do egzaminu końcowego 30

SUMA GODZIN: 80

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. P. Smoleń (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, Warszawa 2012
2. S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - prawo - organizacja, Rzeszów 2008

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. J. T. Gierliński, Finansowanie uniwersytetów, "Forum akademickie", nr 1/2008

2.

3.

Lublin, 1.10.2012 r. Dr Piotr Pomorski
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

M. Kwiek, "Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania publicznego szkolnictwa wyższego w 
Europie", CPP RPS 2010, vol. 16 - http://www.cpp.amu.edu.pl
J. Wilkin, Ile kosztuje dobry uniwersytet, "Nauka" nr 4/2010


