Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego - opis przedmiotu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu

Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Kod przedmiotu

10.5-WX-AdP-PFJST-W-S14_pNadGenH48IP

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek

Administracja

Profil

ogólnoakademicki

Rodzaj studiów

pierwszego stopnia z tyt. licencjata

Semestr rozpoczęcia

semestr zimowy 2018/2019

Informacje o przedmiocie
Semestr

6

Liczba punktów ECTS do zdobycia

5

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

dr Rafał Bucholski
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)

Forma zaliczenia

Wykład

30

2

18

1,2

Egzamin

Ćwiczenia

15

1

9

0,6

Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji finansów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem praktyki jej stosowania.

Wymagania wstępne
Prawo konstytucyjne, prawo finansowe, prawo administracyjne.

Zakres tematyczny
Wykład:
1.

Podsektor samorządowy finansów publicznych

2.

Samorządowa jednostka budżetowa

3.

Samorządowy zakład budżetowy

4.

Uchwała budżetowa

5.

Procedura budżetowa j.s.t

6.

Dochody własne budżetu samorządowego

7.

Dochody zewnętrzne budżetu samorządowego

Ćwiczenia:
1.

Planowanie finansowe w j.s.t.

2.

Budżet partycypacyjny

3.

Gromadzenie dochodów j.s.t. za pośrednictwem urzędów skarbowych

4.

Procedura wykonywania budżetu gminy

5.

Dochody powiatu i województwa

6.

Nadzór nad gospodarka finansową j.s.t.

Metody kształcenia
Wykład klasyczny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

ma podstawową wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania aparatu administracji

K_W09

bieżąca kontrola na

Wykład

publicznej i gospodarczej

K_W10

zajęciach

Ćwiczenia

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kazusy
posługuje się przepisami prawa w celu uzasadniania konkretnych działań i procedur

K_U01

bieżąca kontrola na

Wykład

administracyjnych wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w

K_U02

zajęciach

Ćwiczenia

praktyce.

K_U07

egzamin - ustny, opisowy,

K_U10

testowy i inne
kazusy

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego

K_K01

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

bieżąca kontrola na

Wykład

zajęciach

Ćwiczenia

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kazusy

Warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test); zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny aktywności na zajęciach i obecności.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

60

50

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

90

100

Łącznie

150

150

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

3

Łącznie

5

5

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

Literatura podstawowa
1.

M. Miemiec, W. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca
1. Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 7, Warszawa 2014
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