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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe prawo finansowe

Kod ECTS

10.9.0686
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Tomasz Sowiński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 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

Egzamin
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści programowych dla tego
przedmiotu. Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności
z uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Podstawowe kryteria: zaliczenie pisemne z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu.                                                                                            
                                            Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali określonej Regulaminem
Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przedstawienie podstaw międzynarodowego prawna finansowego,  a w szczególności:
-systemu finansów publicznych i specyfiki ich funkcjonowania
- finansów publicznych jako całości oraz w rozbiciu na finanse centralne – budżetowe oraz lokalne -
samorządowe,                                                                                                         w ujęciu państwowym, miedzynarodowym i instytucji
miedzynarodowych.

Treści programowe

Pojecie prawa finansowego
Pojęcie międzynarodowego prawa finansowego
Międzynarodowe organizacje finansowo-gospodarcze
Prawo finasowe Unii Europejskiej
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Bank Światowy 
Światowa Organizacja Handlu 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
Istota, tworzenie i zasady działania rynku finansowego
 

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
(maksymalnie 4 pozycje)
- Wróblewska M., Międzynarodowe prawo finansowe, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego pod red. A. Drwiłło, wyd. 2, Warszawa 2014,
- Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, wyd. 2, Warszawa
2015,                                                                                                           - Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce,
Warszawa, 2005,                                                                                                                                                 -Terra B. J. M., wattel P. J., european
tax law, fift edition, 2008.
Literatura uzupełniająca:
• Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2010,
• Brzeziński B., Prawo finansow publicznych, Toruń 2012;
• Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa 2010,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157. Poz. 1240 z późn. zm.,
• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

student powinien po zakończeniu zajęć znać pojecia i
instytucje
finansów publicznych i  miedzynarodowego prawna
finansowego
rozumieć system miedzynarodowego prawna finansowegoh
i specyfiki jego funkcjonowania
być zdolny określić podstawowe instytucje prawa
finansowego i finansów publicznych i miedzynarodowego
prawna finansowego.

Wiedza

Student:
- potrafi określić podstawowe instytucje międzynarodowego prawa finansowego i
finansów publicznych
- zna i potrafi przedstawić źródła prawa finansowego i międzynarodowego prawna
finansowego, w tym budżetowego,
podatkowego, bankowego, finansów jst
- zna i potrafi przedstawić podstawowe pojęcia teoretyczne finansów publicznych i
miedzynarodowego prawa finansowego
 

Umiejętności

Student potrafi:
- klasyfikować źródła i instytucje międzynarodowego prawa finansowego i finansów
publicznych
- rozpoznaje instytucje międzynarodowego prawa finansowego i finansów
publicznych 
ich                                                                                                                                  
                   - rozumie wzajemne relacje i zalezności pomiedzy instytucjami
międzynarodowego prawa finansowego
- dokonuje wykładni przepisów międzynarodowego prawa finansowego
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Kompetencje społeczne (postawy)

Student :
- umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów badawczych,
- potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych i praktycznych
miedzynarodowego prawa finansowego i finansów publicznych,
- akceptuje odmienne poglądy w zakresie rozwiązywania problemów
międzynarodowego prawa finansowego i finansów publicznych,
- samodzielnie ocenia działania i relacje instytucji międzynarodowegoprawa
finansowego

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2694/tomasz_sowinski

Międzynarodowe prawo finansowe #10.9.0686 | 67b456e005640981c05550ea7b98cdce | Strona 3 z 3


