
Karta Modułu Kształcenia  
 

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

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy finansów  
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

1 2 4 Wykład 30 15 

Ćwiczenia 30 15 

 

Cele kształcenia: 
Cel1: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów  

Cel2: Wyja nienie i omówienie podstawowych zależno ci i relacji występujących w sektorze finansów oraz 

pomiędzy poszczególnymi elementami tego sektora. 

Wymagania wstępne zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Wiedza z podstaw makroekonomii  

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 K1F_W03 

K1F_U03 

Student ma podstawową wiedzę na temat struktury systemu finansowego 
państwa 

EK2 Student potrafi wyja nić i ocenić procesy finansowe zachodzące w gospodarce 

 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 Pojęcie i funkcje finansów 

w2 Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów 

w3 Podstawy finansów publicznych, struktura sektora finansów publicznych 

w4 System podatkowy państwa 

w5 Finanse samorządów, rola rodków UE w finansach samorządów 

w6 Finanse ubezpieczeń społecznych, system repartycyjny i kapitałowy 

w7 Finanse systemu ochrony zdrowia 

w8 System bankowy, rola banku centralnego a rynki finansowe 

 

Forma zajęć: ćwiczenia 

Kod Tematyka zajęć 

ćw1 Podstawowe teorie finansów, funkcje finansów 

ćw2 Istota finansów behawioralnych, wpływ postaw ludzkich na rynki finansowe 

ćw3 Dochody i wydatki budżetu państwa, problem równowagi budżetowej 
ćw4 Pojęcie i rodzaje podatków, skala obciążeń podatkowych a rozwój gospodarki 
ćw5 Formy opodatkowania podmiotów, zalety i wady poszczególnych form 

ćw6 Dochody i wydatki samorządów lokalnych, podstawy analizy finansowej 
ćw7 Finanse ubezpieczeń społecznych, zalety i wady systemów ubezpieczeniowych 

ćw8 Finansowanie ochrony zdrowia, zalety i wady różnych systemów 

ćw9 System bankowy, rola banku centralnego 

ćw10 Rynki finansowe, powiązania z sektorem publicznym 

ćw11 rodki pomocowe Unii Europejskiej - zasady przyznawania i wydatkowania 

ćw12 Kolokwium zaliczeniowe 

 
Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 

MK1: Wykład multimedialny 

MK2: Ćwiczenia problemowe z przykładami analizy przypadków  
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 

OP1: kolokwium  



OP2: pisemny egzamin z wykładu 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  100 

Łączna liczba punktów ECTS: 4 

 

 


