SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-16/17Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Prawo celne
(KIERUNKOWE)

14.3WIA73AIIWPiA_72S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Prawa i Administracji
Nazwa kierunku

Ekonomiczno-prawny
Forma studiów:

Profil kształcenia:

II stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Specjalność:

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

2

wykład

15

ZO

3

Razem

15

3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia:

dr KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa celnego.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

KOD

1

EP1

2

EP2

1

EP3

2

EP4

1

EP5

2

EP6

wiedza

Opis efektu

ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa celnego
ma szeroką wiedzę na temat fundamentalnych
zagadnień dotyczących ceł, dozoru celnego, długu
celnego czy kontroli celnej
posiada umiejętność analizy zjawisk i powiązań
pomiędzy procesami prawnymi i ekonomicznymi w
odniesieniu do prawa celnego

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W01

S2A_W01

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

K_U01

S2A_U01

K_U02

S2A_U02

K_K01

S2A_K01

K_K04

S2A_K04

Semestr

Liczba godzin

umiejętności

opierając się na swojej wiedzy potrafi wyjaśnić i
krytycznie ocenić złożone zjawiska ekonomicznoprawne z zakresu prawa celnego
dostrzega konieczność nieustannego poszerzania
wiedzy inspirując innych swoim przykładem

kompetencje społeczne

Skutecznie dąży do wyznaczonych przez siebie
celów badawczych z zakresu prawa celnego
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Prawo celne
Forma zajęć: wykład
1. Podstawowe zagadnienia prawa celnego (m. in. źródła, przedmiot, miejsce w systemie prawa
publicznego, szczególnie prawa finansowego)

2

3

2. Geneza i rys historyczny prawa celnego (m.in. Unia Celna, Wspólnotowy Kodeks Celny)

2

3

3. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa celnego (cło, cło a podatek i opłata, dozór celny, dług celny,
dłużnik celny, kontrola celna, kontyngent taryfowy)

2

5

4. Wprowadzenie towaru na unijny obszar celny. Procedury celne

2

2

5. Antydumping i postępowanie antydumpingowe

2

2
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Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Wykład problemowy z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

KOLOKWIUM
Zaliczenie pisemne na ocenę.
Zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury

Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie obejmuje 3 pytania (każde punktowane od 0 do 1 pkt).
Wynik zaliczenia: ocena dostateczna: 1.5-1.75 pkt, ocena dostateczna plus: 2,0 pkt, ocena dobra: 2,25-2.5 pkt, ocena
dobry plus: 2,75 pkt, ocena bardzo dobra: 3,0 pkt.
Chuderski J., Chuderski K. (2010): Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Warszawa
Wolters Kluwer
Lasiński-Sulecki K., , (2009): Nauka prawa celnego ? już wspólnotowa czy jeszcze krajowa? [w:] Główne wyzwania i problemy
systemu finansów publicznych (red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc), Lublin Wydawnictwo KUL
Literatura podstawowa

Oktaba R. (2012): Prawo celne, Warszawa CH. Beck
Poniewierka D. (2015): Prawo celne. Komentarz, Warszawa Wolters Kluwer
Stanisławiszyn P., Nowak T. (red.) (2012): Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa LEX Wolters Kluwer business,

Literatura uzupełniająca

Lasiński-Sulecki K. (2008): Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Warszawa Oficyna Wolters Kluwer business

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

1

Przygotowanie się do zajęć

14

Studiowanie literatury

20

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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