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Informacje o przedmiocie
Semestr

6

Liczba punktów ECTS do zdobycia

3

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Konwersatorium

15

1

9

0,6

Wykład

15

1

9

0,6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw publicznych z uwzględnieniem praktyki jej stosowania.

Wymagania wstępne
Prawo finansowe, publiczne prawo gospodarcze.

Zakres tematyczny
Wykład:
1. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw publicznych.
2. Komercjalizacja przedsiębiorstwa publicznego.
3. Prywatyzacja mienia przedsiębiorstwa publicznego.
4. Majątek trwały i jego amortyzacja.
5. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa.
6. Fundusze przedsiębiorstwa państwowego i JSSP.
7. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw publicznych i ich weryfikacja.
8. Ustalenie wyniku finansowego.
9. Wpłaty z zysku przedsiębiorstwa publicznego.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Konwersatorium:
1. Zadania publiczne przedsiębiorstwa publicznego.
2. Regulacje ogólne i szczegółowe gospodarki finansowej przedsiębiorstwa publicznego.
3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa publicznego – studium przypadku.
4. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa publicznego – studium przypadku.
5. Analiza dynamiki przekształceń własnościowych.

6. Ekonomiczne, finansowe i społeczne skutki prywatyzacji.

Metody kształcenia
Wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych, dyskusja na zadany temat, analiza studium przypadku.
W ramach konwersatorium stosowane będą następujące metody: praca z dokumentami źródłowymi, analiza studium przypadku, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja,
omówienie i ocena rezultatów pracy zespołu zadaniowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych rozwiązań normatywnych prawa

K_W09

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

polskiego i Unii Europejskiej obowiązujących w obszarze ingerencji państwa

K_W10

sprawdzian

Konwersatorium

w funkcjonowanie gospodarki.

K_W13

test

Nabycie umiejętności w zakresie identyfikowania podstaw prawnych

K_U09

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach oraz kompetencji

K_U13

sprawdzian

Konwersatorium

administracji publicznej w sferze działalności gospodarczej.
Zdolność do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych.

test
K_K02

dyskusja

Wykład

obserwacje i ocena umiejętności

Konwersatorium

praktycznych studenta
sprawdzian

Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu.
Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uzyskanie łącznie co najmniej 60 punktów na 100 z zadań realizowanych na kolejnych zajęciach.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z konwersatorium i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

20

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

40

55

Łącznie

75

75

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

2

Łącznie

3

3

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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