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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Korporacyjne prawo finansowe

Kod ECTS

10.0.1153
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Łukasz Karczyński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Stopień opanowania treści wykładanego przedmiotu, skala wykorzystania zdobytych
umiejętności. Egzamin będzie oceniany według regulaminu studiów (zaliczenie powyżej
50% możliwych do osiągnięcia punktów, a następnie ocena rośnie o pół stopnia co 10
punktów procentowych).

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Egzamin
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego w specyficznym zakresie dotyczącym
korporacji.
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Treści programowe

Treści programowe:
 
1. Podstawy prawa bilansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
2. Prawo podatkowe a korporacje - ujęcie ogólnosystemowe
3. Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodu osób prawnych

Wykaz literatury

Literatura:
Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa [ostatnie wydanie]

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna:
- podstawowe zasady rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdań finansowych
- podstawy konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych
- zasady opodatkowania dochodu korporacji na poziomie spółki i wspólników
- zasady opodatkowania podstawowych rodzajów transakcji, wykonywanych w
korporacjach

Umiejętności

Student potrafi:
- określać w podstawowym zakresie skutki księgowe dokonywanych transakcji
gospodarczych
- analizować podstawowe pozycje sprawozdań finansowych, uzyskując tym samym
wiedzę o kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa
- w podstawowym zakresie obliczać wynik podatkowy korporacji oraz wypełnić
zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych korporacyjnego
prawa podatkowego i bilansowego
- akceptuje różne poglądy w zakresie fiskalizmu państwa wobec korporacji
- potrafi samodzielnie argumentować w zakresie problematyki opodatkowania
korporacji
- może wykorzystać umiejętność analizy sprawozdań finansowych do oceny
kondycji finansowej swojego kontrahenta, w tym pracodawcy, banku albo spółki,
której akcje nabywa na giełdzie
- potrafi porozumieć się z księgowym w zakresie skutków bilansowych transakcji

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1309/lukasz_karczynski
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