
Załącznik nr 7 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Finanse sektora publicznego 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU 

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1.Nazwa przedmiotu:  

j. polski: Finanse sektora publicznego 

j. angielski: Finances of public sector 

 

2.Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 4 

Forma zaliczenia przedmiotu: E 

Rok rozpoczęcia cyklukształcenia:2020/21 

3.Kolegium/Filia: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5.Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący: 

Wykład: dr Magdalena Jarczok-Guzy 

Ćwiczenia: dr Magdalena Jarczok-Guzy 

Laboratorium: 

Egzaminator: dr Magdalena Jarczok-Guzy 

7. Katedra prowadzącego: 

Katedra Finansów Publicznych 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 18 

Ćwiczenia ----------------------------- 12 

Lektoraty -----------------------------  

Laboratoria -----------------------------  

Seminarium -----------------------------  

Proseminarium -----------------------------  

Inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 30 

egzamin (godz.) ----------------------------- 2 
 

9.Czas trwania przedmiotu:1 semestr 

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:   

Zalecane: Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa 

13. Cele przedmiotu: 

− zapoznanie studenta z charakterystyką sektora publicznego oraz finansów sektora publicznego; 

− zapoznanie studenta z elementami zarządzania finansami sektora publicznego; 

− praktyczna analiza i ocena zarządzania finansami wybranej jednostki z sektora publicznego. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Przekazywanie treści 
programowych ilustrowanych 
prezentacją graficzną 

---------- 17 

2. Metoda projektów Projekt badawczy realizowany 
podczas ćwiczeń w grupach 
prezentowany ustnie 

---------- 12 

3. Debata Dyskusja podczas wykładu ---------- 1 

Razem: AS: ----- AN: 30 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z wykładów Analiza materiałów źródłowych z 
wykorzystaniem literatury 

---------- 45 

2. Przygotowanie projektu z 
prezentacją 

Przygotowanie analizy i opisu do 
projektu grupowego oraz 
prezentacji multimedialnej 

---------- 25 

Razem: BS: 0 BN: 70 
 

Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E= 0 

Razem AN+BN = 100 

Egzamin (E) =2 

Łącznie AN+BN+E = 102 

15. Słowa klucze: sektor publiczne, finanse publiczne, zarządzanie publiczne. 

 

16. Treść przedmiotu: 

− charakterystyka sektora publicznego; 

− wpływy i wydatki budżetowe; 

− budżet instytucji ochrony zdrowia na przykładzie; 

− budżet jednostki oświatowej na przykładzie; 

− istota, elementy i teorie zarządzania; 



− teoria wyboru publicznego; 

− zarządzanie budżetem; 

− zarządzanie publiczne; 

− organizacje publiczne i non-profit. 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01 Student ma pogłębioną wiedzę w 
zakresie elementów zarządzania 
jednostkami sektora publicznego, 
identyfikuje procesy i zjawiska w 
sektorze publicznym, zna teorie 
zarządzania w sektorze publicznym oraz 
zna zależności zachodzące pomiędzy 
sektorem publicznym a finansami. 

Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania 
z materiałów 

Prace pisemne 
studentów 

Umiejętności 

FiEB2p_U05 Potrafi przygotować wystąpienie ustne i 
zaprezentować projekt dotyczący 
zarządzania finansami sektora 
publicznego. 

Przygotowanie projektu 
i przedstawienie w 
formie prezentacji 
multimedialnej 

Prezentacje 
projektów w 
formie papierowej 
lub elektronicznej 

FiEB2p_U06 Potrafi brać czynny udział w debatach 
dotyczących zagadnień finansów sektora 
publicznego.  

Dyskusja na zajęciach Notatka z dyskusji 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną 
wiedzę i wykorzystać ją do sporządzenia 
analizy i projektu zarządzania finansami 
jednostki sektora publicznego. 

Przedstawienie 
prezentacji 
multimedialnej 

Prezentacje 
projektów w 
formie papierowej 
lub elektronicznej 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Egzamin pisemny bez 
możliwości korzystania z 
podręczników 

Student, który uzyskał 
zaliczenie, przystępuje do 
pisemnego egzaminu (bez 
możliwości korzystania z 
podręczników i notatek).  

70% 

2. Projekt Ocena zaprezentowanego 
projektu 

30% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 



19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− K. Lisiecka, T. Papaj, E. Czyż-Gwiazda (red.): Public Governance koncepcją zarządzania w administracji 
publicznej. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011. 

− M. Zawicki, Nowe zarządzanie publiczne. PWE. Warszawa 2011. 

− Bosiacki A.,  Izdebski  H., Nelicki A., Zachariasz I. (red.) Nowe Zarządzanie publiczne i public governance 
w Polsce i w Europie. Liber 2010. 

− Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013. 

 

Literatura zalecana: 

− Gaudemet P. M., Molinier J.: Finanse publiczne, wyd. PWE, Warszawa, 2000. 

20.Język wykładowy: 

polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: sala z projektorem 

 

 


