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Profil kształcenia:
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Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:
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Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

1

wykład

15

E

3

Razem

15

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr ADAM ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia:

dr ADAM ADAMCZYK

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi, systemowymi i praktycznymi aspektami polskiego systemu podatkowego i
dokonywanie oceny wybranych jego regulacji.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw nauki finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości oraz prawa,
dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między sektorem finansów publicznych i podmiotami
sektora prywatnego, rozumienie konieczności nieustannego dążenia do pogłębiania i uzupełniania wiedzy i
kompetencji w zakresie finansów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

KOD

Opis efektu

EP1

zna istotę i strukturę systemu podatkowego,
rozróżnia najważniejsze akty prawne polskiego
systemu
podatkowego i potrafi precyzyjnie posługiwać się
terminologią
podatkową.

wiedza

2

EP2

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

K_W04
K_W07

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07

K_U02
K_U03

S2A_U02
S2A_U03

1

EP3

wyszukuje i interpretuje treści wybranych regulacji
w
podatkowych aktach prawnych oraz ocenia ich
zgodność z
wymogami zasad podatkowych, formalnych i
materialnych.

2

EP4

potrafi określić wpływ opodatkowania na
zachowania podatników

K_U09

S2A_U08

1

EP5

ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w
zakresie systemów podatkowych, rozumie potrzebę
ciągłego uczenia się

K_K01

S2A_K01

Semestr

Liczba godzin

umiejętności

kompetencje społeczne

zna metody powstawania i wygasania zobowiązań
podatkowych, konstrukcję podatków
obowiązujących w Polsce
oraz wybrane regulacje podatkowe z systemów
stosowanych w innych krajach (głównie członków
UE).

Odniesienie do
efektów dla
programu

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Systemy podatkowe
Forma zajęć: wykład

1/2

1. Pojęcie, uwarunkowania, ewolucja, zasady racjonalnych systemów podatkowych.

1

3

2. Struktura współczesnych systemów podatkowych. Etapy reformowania polskiego systemu
podatkowego. reakcje podatników na podatek.

1

3

3. Systematyka podatków

1

3

4. Zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy. Podstawy prawne nakładania obowiązków
podatkowych w Polsce

1

2

5. Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.

1

2

6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Najważniejsze zagadnienia postępowania
1
2
podatkowego oraz kontroli podatkowej
wykorzystanie prezentacji multimedialnych powiązane z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze podatków i
Metody kształcenia
opłat lokalnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EP1,EP2,EP3,EP4,E
EGZAMIN PISEMNY
P5
Egzamin pisemny w formie testu sprawdzian testuje osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i
umiejętności. Obejmuje pytania testowe (do 30 pytań) i jedno pytanie otwarte. Ocena z przedmiotu jest oceną z
zaliczenia.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenianie:
- Student otrzymuje ocenę dostateczną z zaliczenia, gdy uzyska 55%-65% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dostateczną plus z zaliczenia, gdy uzyska 66%maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 77%-87% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę dobrą plus z zaliczenia, gdy uzyska 88% maksymalnej liczby punktów.
- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zaliczenia, gdy uzyska 89%-100% maksymalnej liczby punktów.
Dolata S. (2013): Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym,, Warszawa, Lex
Literatura podstawowa
Litwińczuk H. (red) (2013): Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa, Wolters Kluwer
Literatura uzupełniająca

Gomułowicz A,. Małecki J, Podatki i prawo podatkowe (2013): Podatki i prawo podatkowe, Warszawa, Wydawnictwo Wolters
Kluwer,

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

18

Studiowanie literatury

15

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

15

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3
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