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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Finanse publiczne, PG_00053103

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. Maria Jastrzębska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. Maria Jastrzębska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Finanse publiczne (2023) - Moodle ID: 28701
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28701

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem finansów publicznych i ich instrumentami. 
Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć dokonać oceny sytuacji finansowej podmiotów sektora 
publicznego oraz identyfikować funkcjonowanie fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i 
gospodarczej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] potrafi zidentyfikować 
czynniki, które należy uwzględnić 
w podejmowaniu decyzji na 
poziomie mikro i 
makroekonomicznym

Student uwzględnia prawo 
finansów publicznych w 
podejmowaniu decyzji

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturach społeczno-
ekonomicznych i występujących w 
nich instytucjach na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym

Student potrafi zidentyfikować 
elementy finansów publicznych i 
ocenić ich wpływ na sytuację 
społeczno-gospodarczą kraju

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_K04] wykazuje akceptację 
istnienia różnych perspektyw 
poznawczych i uczestniczy w 
przygotowaniu projektów 
społecznych uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i 
polityczne

Student ma podstawową wiedzę o 
funkcjonowaniu podmiotów 
należących do sektora finansów 
publicznych.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu Istota i funkcje finansów publicznych

 

Publiczna gospodarka finansowa

Polityka fiskalna

System finansów publicznych

Budżet państwa i budżety samorządowe

Dochody publiczne

System podatkowy

Gospodarcze i społeczne skutki podatków

Wydatki publiczne

Równowaga budżetowa.

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania.

Dług publiczny

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test wiedzy z wykładów 60.0% 50.0%
Własny projekt tematyczny 
studenta

60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2022.

 

M. Redo, K. Wójtowicz, J. M. Ciak, Bezpieczeństwo finansów 
publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018.

A. Wernik, Finanse publiczne, PWE Warszawa 2014.

Uzupełniająca lista lektur A. Alińska, B. Woźniak, Współczesne finanse publiczne, Difin, 
Warszawa 2015.

 

J. E. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010.

J. M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


