
Załącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1202 

Senatu UwB 

z dnia  29 lutego 2012 

r. 

 

FINANSE PUBLICZNE 

 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2FIP 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu MODUŁ 3. ME_3 Przedmiot kierunkowy 

Rok studiów /semestr 2 rok/3 semestr 

Wymagania wstępne 

(tzw. sekwencyjny system 

zajęć i egzaminów) 

 

brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

30 godzin (15 godzin wykładow, 15 godzin ćwiczeń) 

Założenia i cele 

przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami finansów publicznych 

odnoszącymi się do funkcjonowania współczesnej gospodarki danego kraju oraz 

Unii Europejskiej. W trakcie wykładów i ćwiczeń studenci powinni opanować 

wiedzę w przedmiocie struktury budżetu oraz poznać zagrożenia wynikające z 

nadmiernego deficytu budżetowego i długu publicznego dla całej gospodarki 

danego kraju i Unii Europejskiej.  

 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady: prowadzenie wykładów z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i 

prezentacji Power Point  

Forma zaliczenia wykładów: zaliczenie w formie pisemnej  

 

Ćwiczenia: prezentacja referatu, wspólne omawianie zagadnień, analiza danych 

źródłowych, obserwacja ciągła podczas zajęć, aktywność na zajęciach, praca w 

zespole.  

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę (kolokwium, przygotowanie 

referatu na zadany temat, ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy 

zespołowej w trakcie ćwiczeń, prezentacje prac domowych) 

 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych 

współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem 
E1A_W03 

ma wiedzę na temat  instytucji i organizacji funkcjonujących  w skali E1A_W07 



krajowej i międzynarodowej 

zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze 

regulacji. 
E1A_W04 

UMIEJĘTNOŚCI  

wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacji między państwem a 

rynkiem. 
E1A_U11 

potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi E1A_U09 

formułuje poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze 

ekonomicznym i prawnym 
E1A_U21 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach gospodarczych 
E1A_K03 

jest kreatywny  i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej. E1A_K05 

wykazuje umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach 

społecznych i światopoglądowych 
E1A_K08 

 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

82 godziny w tym:  

 udział w wykładach 15 godz.,  

 w ćwiczeniach 15 godz.,  

 przygotowanie się do zajęć 15 godz.  

 udział w konsultacjach 5 godz.,  

 przygotowanie do egzaminu 20 godz.,  

 przygotowanie referatu 10 godz.  

 egzamin 2 godz.  

 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
37 2 

o charakterze praktycznym 45 1 

  

Data 

opracowania: 
01.10.2013 

Koordynator 

przedmiotu: 
Asystent/mgr Anna Grydź 

 

 

 

SYLABUS -WYKŁAD 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Finanase publiczne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2FIP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

2 rok/ 3 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 

Prowadzenie wykładów z wykorzystaniem rzutnika 

multimedialnego i prezentacji Power Point  

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

mgr Anna Grydź, asystent 



Treści merytoryczne przedmiotu Temat 1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych  
1. Pojęcie nauki o finansach publicznych  

2. Sektor finansów publicznych  

3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne  

4. Kategoria potrzeb zbiorowych  

5. Dobra publiczne a dobra społeczne  

6. Funkcje finansów publicznych  

 

Temat 2. Budżet i system budżetowy w państwie  
1. Pojęcie budżetu  

2. Cechy i funkcje budżetu  

3. Zasady budżetowe  

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa  

5. Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa  

6. Istota i zasady procedury w budżecie państwa  

 

Temat 3. System dochodów publicznych  
1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych  

2. Istota podatku  

3. System podatkowy i rodzaje podatków  

7. Zasady podatkowe  

8. Funkcje podatków  

9. Dochody niepodatkowe  

 

Temat 4. System wydatków publicznych  
1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych  

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych  

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych  

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych  

 

Temat 5. Równowaga budżetowa  
1. Istota równowagi budżetowej  

2. Czynniki równowagi budżetowej  

3. Mnożnik zrównoważonego budżetu  

4. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego  

5. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego  

6. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności 

władz publicznych  

 

Temat 6. Dług publiczny  
1. Ekonomiczna istota długu publicznego  

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania  

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego  

4. Cele zarządzania długiem publicznym  

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym  

 

Temat 7. System budżetowy jednostek samorządu 

terytorialnego  
1. Podstawowe pojęcia, problemy i klasyfikacje  

2. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych  

3. Struktura wewnętrzna i zewnętrzna budżetów 

samorządowych  

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania 

budżetów jednostek  

 

Temat 8. System finansowy Unii Europejskiej  
1. Zagadnienia ogólne  

2. Zasady budżetowe  

3. Opracowanie budżetu  



4. Wykonanie budżetu  

5. Kontrola wykonania budżetu  

6. Wieloletnie plany finansowe (perspektywa finansowa)  

7. Dochody własne i wydatki  

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Oczekiwane efekty kształcenia: E1A_W03, E1A_W07, 

E1A_W04, E1A_U11, E1A_U21. 

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie w formie 

pisemnej 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest ocena pozytywna 

z ćwiczeń. 

Zaliczenie jest w formie pisemnej, zawiera test wyboru oraz 

pytania otwarte. Warunkiem  zaliczenia jest otrzymanie 

minimum 55%  punktów. 

  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Lektura podstawowa: 

1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i Praktyka. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.  

2. E. Ruśkowski, J. M. Salachna (red.), Nowa ustawa o 

finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. 

Komentarz praktyczny, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2010 r.  

3. B. Brzeziński, Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo 

„Dom Organizatora”, Toruń 2010 r. 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).  

 

Literatura uzupełniająca  

1. C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie 

polskiego prawa finansowego, Wydawnictwo Temida 2, 

Białystok 2010 r.  

 

 

 

        ………………………………. 

        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

SYLABUS -ĆWICZENIA 

C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  

dla różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Finanase publiczne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2FIP 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

2rok/ 3 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 

Ćwiczenia w formie prowadzonej dyskusji, prezentacji 

Power Point, analizowania danych źródłowych, prezentacji 

studenckich  nt. finansów Litwy. 



Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  mgr Anna Grydź, asystent 

Treści merytoryczne przedmiotu Temat 1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych  
1. Pojęcie nauki o finansach publicznych  

2. Sektor finansów publicznych  

3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne  

4. Kategoria potrzeb zbiorowych  

5. Dobra publiczne a dobra społeczne  

6. Funkcje finansów publicznych  

 

Temat 2. Budżet i system budżetowy w państwie  
1. Pojęcie budżetu  

2. Cechy i funkcje budżetu  

3. Zasady budżetowe  

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa  

5. Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa  

6. Istota i zasady procedury w budżecie państwa  

 

Temat 3. System dochodów publicznych  
1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych  

2. Istota podatku  

3. System podatkowy i rodzaje podatków  

7. Zasady podatkowe  

8. Funkcje podatków  

9. Dochody niepodatkowe  

 

Temat 4. System wydatków publicznych  
1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych  

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych  

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych  

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych  

 

Temat 5. Równowaga budżetowa  
1. Istota równowagi budżetowej  

2. Czynniki równowagi budżetowej  

3. Mnożnik zrównoważonego budżetu  

4. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego  

5. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego  

6. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności 

władz publicznych  

 

Temat 6. Dług publiczny  
1. Ekonomiczna istota długu publicznego  

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania  

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego  

4. Cele zarządzania długiem publicznym  

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem 

publicznym  

 

Temat 7. System budżetowy jednostek samorządu 

terytorialnego  
1. Podstawowe pojęcia, problemy i klasyfikacje  

2. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych  

3. Struktura wewnętrzna i zewnętrzna budżetów 

samorządowych  

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania 

budżetów jednostek  

 

Temat 8. System finansowy Unii Europejskiej  



1. Zagadnienia ogólne  

2. Zasady budżetowe  

3. Opracowanie budżetu  

4. Wykonanie budżetu  

5. Kontrola wykonania budżetu  

6. Wieloletnie plany finansowe (perspektywa finansowa)  

7. Dochody własne i wydatki  

 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

Oczekiwane efekty kształcenia: E1A_W03, E1A_W07, 

E1A_W04, E1A_U11, E1A_U21,  

E1A_K03, E1A_K08. 

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 2 kolokwia, 

przygotowanie referatu na zadany temat, ocena aktywności i 

efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń, prezentacje 

prac domowych. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie min. 25 pkt/45 

możliwych poprzez :  

 2 kolokwia 30 pkt. (2x15 pkt.) 

 aktywność na ćwiczeniach 5 pkt.  

 przygotowanie referatu na zadany temat 5 pkt.  

 ocena efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń 2 

pkt. 

 ocena prac domowych 3 pkt.  

 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dwie 

nieobecności są tolerowane. Opuszczenie 6 i więcej ćwiczeń 

kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Lektura podstawowa: 

1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i Praktyka. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 r.  

2. E. Ruśkowski, J. M. Salachna (red.), Nowa ustawa o 

finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. 

Komentarz praktyczny, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2010 

r.  

3. B. Brzeziński, Prawo finansów publicznych, 

Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010 r. 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).  

 

Literatura uzupełniająca  

1. C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie 

polskiego prawa finansowego, Wydawnictwo Temida 2, 

Białystok 2010 r. 

 

 

        ………………………………. 

        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 



                                                                                                                                                         
 

 


