Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu:
Finanse w Unii Europejskiej
2. Kod przedmiotu:
14.3
3. Okres ważności karty:
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia:
studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów:
studia stacjonarne
6. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo państwa
7. Profil studiów:
ogólnoakademicki
8. Specjalność:
społeczno-ekonomiczna
9. Semestr:
V
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
Instytut Studiów Społecznych
11. Prowadzący przedmiot:
mgr Adrian Zacharko
12. Grupa przedmiotów:
specjalnościowe
13. Status przedmiotu:
obowiązkowy do wyboru
14. Język prowadzenia zajęć:
polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Znajomość podstaw makro i mikro ekonomii. Wstęp do prawa finansowego.
16. Cel przedmiotu: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien posługiwać się
podstawowymi pojęciami z zakresu finansów Unii Europejskiej, znać kształt systemu finansowego Unii
Europejskiej ( ze szczególnym uwzględnieniem strefy EURO) i poszczególnych krajów członkowskich.
17. Efekty kształcenia:

KOD

Opis efektu kształcenia

K1_W05

ma podstawową wiedzę o
głównych kierunkach
rozwoju społeczeństwa i
polityki na płaszczyźnie
europejskiej i globalnej

K1_W15

ma podstawową wiedzę z
zakresu funkcjonowania
instytucji
międzynarodowych, ich
kompetencji, zasięgu i
procesów decyzyjnych

Metoda realizacji
efektu
kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia

Forma
prowadzeni
a zajęć

Kazusy
Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Ocena aktywności
studenta na
zajęciach
Kazusy

Kolokwium
referat
praca w grupach

Wykład oraz
ćwiczenia

Kolokwium
referat
praca w grupach

Wykład oraz
ćwiczenia

Kolokwium

Wykład oraz

Dyskusja
Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów
K1_U17

potrafi badać i wyjaśniać

Oceny z

Odniesienie
do efektów
dla
specjalności
/ kierunku
studiów
S1A_W01
S1A_W08
S1A_W09

S1A_W03
S1A_W07
S1A_W08

rolę struktur politycznych,
społecznych,
ekonomicznych we
współczesnym państwie i
świecie
K1_U33

K1_K03

posiada umiejętność
przygotowania wystąpień
ustnych, w tym między
innymi prezentacji
multimedialnej, w języku
polskim i języku obcym z
zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych,
właściwych dla nauk o
bezpieczeństwie, w
których potrafi
przedstawić szczegółowe
zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa państwa,
z wykorzystaniem
podstawowych ujęć
teoretycznych, a także
różnych źródeł

świadomie
wyznacza
ścieżkę
własnego
rozwoju,
doskonalenia
umiejętności
oraz
kompetencji.

przeprowadzonych
kolokwiów

referat
praca w grupach

ćwiczenia

S1A_U03
S1A_U10

Kolokwium
referat
praca w grupach

Wykład oraz
ćwiczenia

S1A_U10
S1A_U11

Kolokwium
referat
praca w grupach

Wykład oraz
ćwiczenia

S1A_K01
S1A_K04
S1A_K06

Prezentacje
Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

Ocena nakładu
pracy potrzebnego
do osiągnięcia
efektu kształcenia

Oceny z
przeprowadzonych
kolokwiów

K1_K26

potrafi myśleć i działać w
sposób zaangażowany,
Kolokwium
innowacyjny i kreatywny,
Oceny z
referat
Wykład oraz S1A_K07
wspierając i kreując
ćwiczenia
postawy otwartości wobec przeprowadzonych praca w grupach
kolokwiów
organizacji społecznych
oraz wykazuje
umiejętność myślenia i
działania w sposób
przedsiębiorczy
18. Formy i wymiar zajęć:
Wykład - 15 godz.; Ćwiczenia - 15 godz. w semestrze
19. Treści kształcenia:
1. System finansowy – definicja, kształt i znaczenie gospodarcze.
2.

System finansowy Unii Europejskiej

3.

Bankowość centralna i jej modele

4.

Europejski Bank Centralny jako podmiot polityki pieniężnej

5.
6.

Narzędzia polityki pieniężnej banków centralnych w Unii Europejskiej.
Założenia powstania Europejskiego Obszaru Walutowego. Teorie i determinanty optymalnego obszaru
walutowego; (1w)

7.

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa – założenia i ich realizacja. Etapy i procedura wprowadzania

wspólnej polityki walutowej i wspólnej waluty europejskiej.
8.

Polityka monetarna i polityka fiskalna w unii walutowej – ograniczenia w zakresie deficytu budżetowego i
zadłużenia publicznego; (1w)

9.

Regulacja podaży pieniądza w Unii Europejskiej – mechanizmy i czynniki kreacji pieniądza.

10. Droga Polski do uczestnictwa w integracji europejskiej – korzyści i zagrożeni. Gospodarka Polski a kryteria z
Maastricht.
11. Polityka pieniężna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Współzależność polityki pieniężnej i
fiskalnej; (1w)
12. Podstawy prawne unijnej polityki budżetowej. Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie opodatkowania.
Szczególne zasady opodatkowania (rolnictwo, sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
13. Harmonizacja prawa podatkowego i systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej. Ewolucja polityki
podatkowej w Unii Europejskiej. Polityka podatkowa Unii Europejskiej a postulaty Strategii Lizbońskiej
(innowacyjność gospodarki, budowa gospodarki opartej na wiedzy).
14. Pakt Stabilizacji i Wzrostu jako gwarancja stabilności finansowej Unii Europejskiej. Polityka fiskalna a
wymogi Unii Monetarnej.
15. Polityka budżetowa w strefie euro i jej wpływ na rynek finansowy UE. Zasady polityki budżetowej w strefie
euro. Postanowienia Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Efekty zewnętrzne polityki fiskalnej Unii
Europejskiej; (1w)
16. Budżet ogólny Unii Europejskiej jako element systemu finansowego UE. System finansowy UE. Podstawy
prawne budżetu UE. Procedura uchwalania budżetu. Czynniki wpływające na budżet.
17. Sytuacja budżetowa krajów strefy euro i jej wpływ na rynek papierów dłużnych w Unii Europejskiej. Problem
deficytu budżetowego i długu publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
18. Rola Perspektywy Finansowej. Tradycyjne zasoby własne budżetu UE. Tzw. czwarte źródło. Struktura
wydatków. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Płatnicy netto i beneficjenci netto.
Ćwiczenia: każdy blok przeznaczony na 1 godzinę ćwiczeń
1. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej – geneza i zasady funkcjonowania. Rynek finansowy UE jako
element rynku wewnętrznego; (1c)
2. Instytucje oraz akty prawne kształtujące zasady funkcjonowania rynku finansowego UE.
3. Założenia powstania Europejskiego Obszaru Walutowego. Teorie i determinanty optymalnego obszaru
walutowego.
4. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa – założenia i ich realizacja. Etapy i procedura wprowadzania
wspólnej polityki walutowej i wspólnej waluty europejskiej.
5. Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) jako strefa euro. Geneza i zasady funkcjonowania strefy euro. Rola
kryteriów zbieżności w określeniu składu członkowskiego strefy euro.
6. Istnienie obszaru jednowalutowego jako podstawa funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego UE.
7. Europejski System Banków Centralnych jako bank centralny strefy euro i główna instytucja rynku
finansowego UE. Struktura oraz zasady funkcjonowania ESBC.
8. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i jej wpływ na kształtowanie się stóp procentowych w
strefie euro i pozostałych krajach UE. Gwarancje niezależności ESBC w systemie władzy.
9. Euro jako waluta międzynarodowa. Funkcje walut międzynarodowych. Warunki pełnienia przez walutę roli

znaczącej waluty międzynarodowej.
10. Polityka monetarna i polityka fiskalna w unii walutowej – ograniczenia w zakresie deficytu budżetowego i
zadłużenia publicznego.
11. Regulacja podaży pieniądza w Unii Europejskiej – mechanizmy i czynniki kreacji pieniądza.
12. Banki centralne jako podmioty polityki pieniężnej – funkcje i modele banków centralnych w Unii Europejskiej.
Narzędzia polityki pieniężnej banków centralnych w Unii Europejskiej.
13. Polityka pieniężna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Współzależność polityki pieniężnej i
fiskalnej.
14. Perspektywy wejścia Polski do strefy euro i potencjalne konsekwencje tego dla polskiego rynku finansowego.
Wyzwania związane z dostosowywaniem się przez Polskę do kryteriów zbieżności.
15. Europejski Bank Inwestycyjny. Zasady funkcjonowania oraz zadania EBI. EBI jako instytucja UE oraz jako
międzynarodowa instytucja finansowa. Działalność pożyczkowa EBI .

20. Zaliczenie: na ocenę
21. Literatura podstawowa:

pisemne

J. Borowiec, Unia Ekonomiczna i Monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wrocław 2001
P. de Grauwe, Unia Walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Warszawa 2003
A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa 2010
K. Nizioł, M. Fedorowicz, Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008
L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2009

22. Literatura uzupełniająca:
J. Borowiec, K. Wilk, Integracja europejska, Wrocław 2005
J. Borowiec, K. Wilk, Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wrocław 1997
L. Ciamaga, E. Latoszek, E. Teichman, L. Oręziak, K. Michałowska-Gorywoda, Unia Europejska, Warszawa 2002
B. Guziejewska, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Warszawa 2010
J. D. Hansen, Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Kraków 2003

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

1
2
3
4
5
6

Wykład
Ćwiczenia
Konwersatoria
Laboratorium
Projekt
Seminarium
Inne:
- przygotowanie do zajęć
- czytanie literatury

7

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
15
15

10

5
5

- przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin
24. Suma wszystkich godzin:
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
Efekt
kształcenia

Ocena

bdb
db
01
dst
ndst

02

03

04

bdb
db
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
o.
no.

10
60
1

60
25. Liczba punktów ECTS:
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
w wyniku samodzielnej pracy
studenta:

2
1

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu finansów w Unii Europejskiej.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia podstawowe
pojęcia, procesy i zagadnienia przedmiotu finansów w Unii Europejskiej.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym
objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu finansów w Unii
Europejskiej.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień
przedmiotu finansów w Unii Europejskiej..
Posiada umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada umiejętności na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe umiejętności.
Nie posiada umiejętności w stopniu podstawowym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe kompetencje społeczne.
Nie posiada kompetencji społecznych w stopniu podstawowym.

28. Uwagi:

Zatwierdzono:
mgr Adrian Zacharko
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

