
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Podatki dochodowe 

Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 
godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

3 6 4 Wykład 15 10 

Warsztat 15 10 

 

Cele kształcenia: 
Cel1: Poznanie i zrozumienie istoty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób 

fizycznych. 

Cel2: Identyfikowanie podstawowych cech i zakresu przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów 
uzyskania przychodów. 

Cel3: Nabycie umiejętności ustalania podstawy opodatkowania i wyliczenia  podatku dochodowego. 

 
Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza i umiejętności osiągane w module „Mikroekonomia”, Podstawy rachunkowości”, „Rachunkowość 
Finansowa”. 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 
K1F_W06 

K1F_U09 

 

Zna zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i od 

osób fizycznych. 

EK2 
Potrafi zidentyfikować przychody  podlegające opodatkowaniu i koszty ich 
uzyskania. 

EK3 Potrafi określić sposób  ustalenia  podstawy opodatkowania i kwoty podatku. 
 

Treści programowe  

Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym i od osób fizycznych. 

w2 ródła przychodów. 
w3 Zasady określania i zakres kosztów uzyskania  przychodów. 
w4 Zasady ustalania podstawy opodatkowania i kwoty podatku 

w5 Zasady opodatkowania ryczałtem. 
w6 Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

w7 Cechy i klasyfikacja przychodów podlegających opodatkowaniu. 
w8 Istota i rodzaje kosztów uzyskania przychodów. 

w9 Zasady ustalania  podstawy opodatkowania i podatku. 

w10 Zaliczenie wykładu 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

wt1 Określanie podmiotów podatku dochodowego od osób fizycznych. 
wt2 Określanie  ródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
wt 3 Rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów. 

wt4 Określenie podstawy  obliczenia  i wysokości podatku 

wt5 Zryczałtowane formy podatku 

wt6 Określanie podmiotów podatku dochodowego od osób prawnych 

wt7 Określanie przychodów  w podatku dochodowym od osób prawnych 

wt8 Rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów 

wt9 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. 
wt10 Sprawdzian 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 



MK1: Wykład 

MK2: Warsztaty problemowe  

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: sprawdzian  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  100 

Łączna liczba punktów ECTS: 4 

 


