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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Budżet państwa i budżety domowe, PG_00044724

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

22/23 Budżet państwa i budżety domowe - N - Moodle ID: 29856
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29856

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

16 6.0 53.0 75

Cel przedmiotu Uzyskanie wiedzy z zakresu finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia planowania 
finansowego jakim jest budżet. Zaznajomienie się ze strukturą budżetu, zasadami jego redagowania, 
procedurami budżetowymi oraz sposobami finansowania niedoborów budżetowych. Badanie związków 
stanu finansów państwa z budżetami gospodarstw domowych w teraźniejszości i w okresach przyszłych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] Potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk 
gospodarczych.

Student potrafi identyfikować i 
analizować przyczyny 
zmieniającego się zadłużenia 
podmiotów sektora publicznego i 
gospodarstw domowych oraz jego 
skutki.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W01] Ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk 
ekonomicznych oraz ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych obszarów 
nauk.

Student posiada wiedzę na temat 
istoty i zasad funkcjonowania 
finansów publicznych oraz 
finansów gospodarstw domowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Finanse publiczne a sektor finansów publicznych.
Budżet państwa, jego cechy i funkcje. Zasady budżetowe. 
Dochody i wydatki publiczne
Deficyt a dług publiczny.
Finanse samorządów terytorialnych.
Finanse UE.
Pojęcie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych.
Determinanty zachowań ekonomicznych w gospodarstw domowych.
Bilans majątkowy,  budżet i rachunek przepływów pieniężnych gospodarstwa domowego.
Oszczędzanie i inwestowanie w gospodarstwie domowym
Kredytowanie potrzeb gospodarstwa domowego
Ubezpieczenia w funkcjonowaniu gospodarstw domowych
Podatki w gospodarstwach domowych
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium pisemne 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje
, red. Milic-Czerniak R., Difin, Warszawa 2016.
Gospodarstwo domowe na rynku finansowym, red. E. Mazurek-
Krasodomska, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2008.
Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Uzupełniająca lista lektur Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa 
Polskiego, 2017.
Dylewski M., Filipiak B. Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty 
teoretyczne i praktyczne, C. H. Beck, Warszawa  2014.
Finanse osobiste. Zachowania produkty strategie, red.  Bogacka-Kisiel 
E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Charakterystyka instrumentów finansowych stosowanych w finansowaniu deficytu budżetowego i długu 
publicznego państwa, wyszczególnienie dochodów i wydatków w budżecie państwa i gospodarstwa 
domowego.; planowanie budżetu gospodarstwa domowego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


