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Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ

Handel i usługi

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

5

Nazwa przedmiotu

Podatki w biznesie

Wymiar godzinowy
poszczególnych form
zajęć
• wykłady
•

inne formy

Cele kształcenia:

Studia stacjonarne – 30
Studia niestacjonarne – 18
Studia stacjonarne – 10
Studia niestacjonarne – 8
Studia stacjonarne – 20
Studia niestacjonarne – 10
- zapoznanie studentów z zasadami a także praktyką opodatkowania
działalności gospodarczej

Efekty kształcenia dla
przedmiotu
Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

EK_W01

P6S_WG

EK_W01

zna
zasady
gospodarczej.

EK_U02

analizować informacje dotyczące wybranych form
działalności gospodarczej i na tej podstawie dobrać
właściwą formę opodatkowania.

EK_U03

P6S_UW

EK_U03

potrafi interpretować zdarzenia w środowisku
biznesowym i określić ich konsekwencje dla
działalności gospodarczej.

EK_U02

P6S_UW

EK_K04

jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu zasad
opodatkowania
i
prowadzenia
działalności
gospodarczej

EK_K03

P6S_KK

EK_K05

ma świadomość wagi zagadnień poruszanych
podczas zajęć w praktyce działalności gospodarczej.

EK_K01

P6S_KK

Numer treści

opodatkowania

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

działalności

Treści kształcenia / programowe

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Wykłady/Ćwiczenia

T_01

Działalność gospodarcza - wprowadzenie

T_02

Działalność indywidualna

K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01

T_03

Spółki kapitałowe

T_04

Opodatkowanie dochodu z działalności indywidualnej

T_05

Opodatkowanie spółek i ich wspólników

T_06

Podatek od towarów i usług
Podatek od czynności cywilnoprawnych

T_07

Skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej

Metody i formy prowadzenia zajęć

K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
K_W01
K_U02
K_U03
K_K04
K_K05
Treści kształcenia i
programowe

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Wykład informacyjny

T_01 – T_07

Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków

T_02 – T_07

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Inne (jakie?) - …
…

T_01 – T_07

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych
efektów kształcenia
Efekt
kształcenia

Na ocenę 2

EK_W01

Student nie zna
zasad
opodatkowania
działalności
gospodarczej.

Student zna
podstawowe zasady
opodatkowania
działalności
gospodarczej.

Student zna zasady
opodatkowania
działalności
gospodarczej.

Student zna bardzo
dobrze zasady
opodatkowania
działalności
gospodarczej.

Student nie potrafi
analizować
informacji
dotyczących
wybranych form
działalności
gospodarczej.

Student potrafi w
analizować
informacje dotyczące
wybranych form
działalności
gospodarczej.

Student potrafi
analizować
informacje
dotyczące
wybranych form
działalności
gospodarczej i na tej
podstawie dobrać
właściwą formę
opodatkowania.

Student potrafi w
pełni samodzielnie
analizować
informacje dotyczące
wybranych form
działalności
gospodarczej i na tej
podstawie właściwie
dobrać właściwą
formę
opodatkowania.

Student nie potrafi
interpretować
zdarzenia w
środowisku
biznesowym.

Student potrafi w
podstawowym
zakresie
interpretować
zdarzenia w
środowisku
biznesowym i nie
zawsze określa ich
konsekwencje dla
działalności
gospodarczej.

Student potrafi
interpretować
zdarzenia w
środowisku
biznesowym i
określić ich
konsekwencje dla
działalności
gospodarczej.

Student potrafi
doskonale
interpretować
zdarzenia w
środowisku
biznesowym i trafnie
określić ich
konsekwencje dla
działalności
gospodarczej.

EK_K04

Student nie jest
gotowy do
pogłębiania wiedzy z
zakresu zasad
opodatkowania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej.

Student jest w
niewielkim stopniu
gotowy do
pogłębiania wiedzy z
zakresu zasad
opodatkowania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Student jest gotowy
do pogłębiania
wiedzy z zakresu
zasad
opodatkowania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Student jest w pełni
gotowy do
pogłębiania wiedzy z
zakresu zasad
opodatkowania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej

EK_K05

Student nie ma
świadomości wagi
zagadnień
poruszanych
podczas zajęć w
praktyce działalności
gospodarczej.

Student ma
ograniczoną
świadomość wagi
zagadnień
poruszanych
podczas zajęć w
praktyce działalności
gospodarczej.

Student ma
świadomość wagi
zagadnień
poruszanych
podczas zajęć w
praktyce
działalności
gospodarczej.

Student ma pełną
świadomość wagi
zagadnień
poruszanych
podczas zajęć w
praktyce działalności
gospodarczej.

EK_U02

EK_U03

Weryfikacja efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne
Zaliczenie ustne
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu
W01

W02

U03

U04

K05

K06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projekt
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Praca podczas ćwiczeń
Inne (jakie?) -

X

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

X

X

X

X

X

Stacjonarne

Niestacjonarne

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

10

8

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

20

10

-

-

30

18

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)

¾

¾

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

20

32

Razem 4+5

20

32

SUMA 1+2+3+4+5

50

50

3. Konsultacje z nauczycielem
Razem 1+2+3

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

2

- Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego,
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- Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydanie 7,
Warszawa, LexisNexis Polska, 2013.
- Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i
proceduralne, Wydanie 2., Warszawa, LexisNexis Polska, 2013.
- Mastalski R., Prawo podatkowe, Wyd. 7 zm., Warszawa, Wydawnictwo
C. H. Beck, 2012.

