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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 

Specjalność Finanse przedsiębiorstw 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Zarządzania 

Koordynator modułu mgr A. Niemiec 

Zatwierdził: 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

specjalnościowy 

Status modułu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

zimowy 

Wymagania wstępne Podstawy prawa, Finanse publiczne 

Egzamin  Tak 

Liczba punktów ECTS 6 

 
 

Forma prowadze-
nia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 15 15    

 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podejmowania świadomych decyzji 
w zakresie optymalizacji obowiązków podatkowych wynikających z prowadzenia działalności 
gospodarczej. Student potrafi rozróżniać poszczególne formy opodatkowania zdarzeń go-
spodarczych oraz wypełniać podstawowe deklaracje podatkowe w zakresie podatków do-
chodowych i podatku VAT. 

 
 



Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma pro-
wadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów kie-
runkowych 

odniesienie do 
efektów ob-
szarowych 

W_01 

Student ma pogłębioną wiedzę o prawnych i eko-
nomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Zna i interpretuje przepisy prawa 
podatkowego dotyczące opodatkowania działalności 
prowadzonej przez podmioty gospodarcze.. 

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W05 S2A_W03 

W_02 

Student zna zasady dotyczące uruchomienia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w różnych for-
mach organizacyjno-prawnych. Rozumie rolę i zna-
czenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego dla 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 
dla podejmowania racjonalnych decyzji gospodar-
czych. 

wykład 
ćwiczenia 

 
K_W11 

 

 
S2A_W11 

 

U_01 

Student potrafi posługiwać się krajowymi (w nie-
zbędnym zakresie również wspólnotowymi) przepi-
sami z zakresu prawa podatkowego w celu rozwią-
zywania bieżących problemów związanych z reali-
zacja obowiązków podatkowym wynikających z tych 
przepisów. Zdobytą wiedzę wykorzystuje do podej-
mowania świadomych decyzji związanych z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą. 

wykład 
ćwiczenia 

 
K_U05 

 

 
S2A_U05 

 

U_02 

Student potrafi samodzielnie proponować optymalne 
rozwiązania w zakresie opodatkowania działalności 
gospodarczej prowadzonej w różnych formach or-
ganizacyjno-prawnych. 

ćwiczenia K_U07 S2A_U07 

K_01 
Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wie-
dzy z zakresu prawa podatkowego w celu podno-
szenia swoich kwalifikacji zawodowych 

wykład K_K01 S2A_K01 

K_02 

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać problemy 
prawnopodatkowe dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej w różnych formach 
organizacyjno-prawnych. Dokonuje oceny 
racjonalności decyzji podmiotów uczestniczących 
w obrocie gospodarczym z punktu widzenia 
realizacji nakładanych na te podmioty obowiązków 
wynikających z prawa podatkowego 

wykład 
ćwiczenia 

K_K04 
 

S2A_K04 
 

 
 
Treści kształcenia: 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

W_01 
W_02 
K_01 

2 

Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. 
 

W_01 
W_02 
U_01 
K_02 

3 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych oraz spó-
łek kapitałowych w organizacji 

W_01 
W_02 
U_01 
K_02 

4 
Podatek VAT w przedsiębiorstwie.  
 

W_01 
W_02 



U_01 
K_02 

5 
Optymalizacja podatkowa funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 

W_01 
W_02 
U_01 
K_02 

6 
Czynności sprawdzające oraz kontrola podatkowa podmiotów gospodarczych. 
 

W_01 
W_02 
U_01  

7 
Typowe oszustwa podatkowe oraz ich zwalczanie. 
 

W_01 
W_02 
U_01 
K_02 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Ewidencje podatkowe prowadzone w przedsiębiorstwie (podatkowa księga 
przychodów i rozchodów, ewidencja VAT, księgi rachunkowe) 

W_01 
U_01 
U_02 
K_02 

2 
Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodar-
czej podatkiem dochodowym od osób fizycznych - kazusy 

U_01 
U_02 
K_02 

3 
Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R 
Wypełnianie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7k. 

U_01 
U_02 
K_02 

4 Podatek dochodowy od osób prawnych - kazusy 
U_01 
U_02 
K_02 

5 Podatek od towarów i usług - kazusy 
U_01 
U_02 
K_02 

6 Optymalizacja podatkowa funkcjonowania przedsiębiorstwa - kazusy 
U_01 
U_02 
K_02 

7 Optymalizacja podatkowa funkcjonowania przedsiębiorstwa - kazusy 
U_01 
U_02 
K_02 

 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Egzamin ustny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną zna definicje działalności gospodarczej wynikające 
z ustaw podatkowych. Potrafi wskazać formy organizacyjno-prawne w jakich można prowadzić 
działalność gospodarczą oraz krótko je scharakteryzować. Aby uzyskać ocenę dobrą student 
zna formy organizacyjno-prawne w jakich można prowadzić działalność gospodarczą oraz 
potrafi je scharakteryzować. Zna czynniki mające wpływ na wybór formy opodatkowania dzia-
łalności gospodarczej. Na ocenę bardzo dobrą student zna formy organizacyjno-prawne 
w jakich można prowadzić działalność gospodarczą oraz potrafi je scharakteryzować. Zna 
czynniki mające wpływ na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Prawidłowo 
interpretuje przepisy prawa podatkowego dotyczące opodatkowania zdarzeń gospodarczych. 

W_02 
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną posiada podstawową wiedzę z zakresu poszczegól-
nych podatków w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać ocenę 



dobrą student musi posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu poszczególnych podatków w kon-
tekście prowadzenia działalności gospodarczej. Na ocenę bardzo dobrą student posiada ob-
szerną wiedzę na temat prawa podatkowego pozwalającą mu na podejmowanie samodziel-
nych i racjonalnych decyzji dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej. 

U_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną potrafi rozwiązać proste kazusy dotyczące opodat-
kowania działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach organizacyjno-prawnych. 
Aby uzyskać ocenę dobrą student na podstawie analizy ustaw podatkowych powinien potrafić 
identyfikować obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa. Samodzielnie wypełnia 
deklaracje podatkowe. Na ocenę bardzo dobrą student na podstawie analizy ustaw podatko-
wych potrafi identyfikować obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa. Samodzielnie 
wypełnia deklaracje podatkowe. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do podejmowania samo-
dzielnych decyzji dotyczących realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów 
prawa. 

U_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin ustny  
Student aby uzyskać ocenę dostateczną w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi rozwiązać proste 
kazusy dotyczące optymalizacji obowiązków podatkowych w przedsiębiorstwie. Aby uzyskać 
ocenę dobrą student w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi samodzielnie dokonywać analizy 
podatkowej zdarzeń gospodarczych. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi wykorzystać zdo-
bytą wiedzę do samodzielnej optymalizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepi-
sów prawa. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, dyskusja podczas ćwi-
czeń 
Student aby uzyskać ocenę dostateczną powinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania 
wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Aby uzyskać ocenę dobrą student powinien rozumieć 
potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz na bieżąco ją uzu-
pełnia. Na ocenę bardzo dobrą student rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy z za-
kresu prawa podatkowego oraz na bieżąco ją uzupełnia w zakresie szerszym od pozostałych 
studentów. 

K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych, rozwiązywanie zadań 
problemowych na ćwiczeniach, dyskusja podczas ćwiczeń 
Student aby uzyskać ocenę dostateczną w ograniczonym zakresie potrafi dokonać oceny 
wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach or-
ganizacyjno-prawnych. Aby uzyskać ocenę dobrą student potrafi wskazać czynniki mające 
wpływ na wybór optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz potrafi do-
konać oceny zasadności wyboru danej formy opodatkowania. Na ocenę bardzo dobrą student 
potrafi samodzielnie ocenić zasadność ekonomiczną decyzji podmiotów gospodarczych 
w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. Potrafi również umoty-
wować swoją ocenę stosownymi argumentami. 

 
D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 15 

2 Udział w ćwiczeniach 15 

3 Udział w laboratoriach  

4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 

5 Udział w zajęciach projektowych  

6 Udział w konsultacjach związanych z wykonaniem projektu/eseju  

7 Udział w egzaminie 5 

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

40 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagają-
cych bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 

1 ECTS 
 



(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 40 

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 

13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  

15 Wykonanie projektu/eseju  

15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  

18 Przygotowanie do egzaminu 30 

19   

20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 125 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

4,5 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  165 

23 Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

6 ECTS 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

73 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

2,7 ECTS 
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