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Obowiązuje od roku akademickiego: 2021/2022
Część I. Informacje ogólne.
1. Nazwa jednostki prowadzącej kształcenie: Wydział Prawa.
2. Ogólne cele kształcenia: podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo
Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni
i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego
wykonywania zawodu doradcy podatkowego; w ramach studiów słuchaczom
przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem
pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania
zawodu – przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym
i proceduralnym) uzupełniona o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa
finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
3. Umiejscowienie studiów w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą
się efekty uczenia się: nauki prawne.
4. Wskazanie, w jaki sposób w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono
zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego: w procesie definiowania
efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społecznogospodarczego, w szczególności potrzeb absolwentów szkół wyższych, prawa,
administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów
skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych
służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz innych osób zainteresowanych
wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.
5. Liczba semestrów: dwa semestry.
6. Łączna liczba punktów ECTS umożliwiająca ukończenie studiów podyplomowych: 60
punktów ECTS.
7. Łączna liczba godzin zajęć na studiach podyplomowych: 202 godziny zajęć
dydaktycznych.
8. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): słuchaczem studiów
podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie na poziomie 6 lub 7.
9. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie: 7.
10. Zaopiniowano na radzie wydziału w dniu: 14 maja 2021 r.

Część II. Efekty uczenia się.
Symbol opisu
charakterystyk Symbol efektu
Opis efektu uczenia się
drugiego
uczenia się
stopnia PRK
Wiedza, absolwent zna i rozumie:
SP7_WG1
P7S_WG
SP7_WG2
SP7_WK1
P7S_WK
SP7_WK2

ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności prawa
podatkowego, ich istoty i celu, a także miejscu w systemie nauk
i relacjach względem innych nauk
ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa
podatkowego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w zakresie właściwym dla prawa,
w szczególności prawa podatkowego i wykonywania zawodu
doradcy podatkowego
zna system polskiego prawa podatkowego, istniejące powiązania
wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa
z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

Umiejętności, absolwent potrafi:
SP7_UW1
P7S_UW
SP7_UW2
SP7_UK1
P7S_UK
SP7_UK2
SP7_UO1
P7S_UO
SP7_UO2

P7S_UU

potrafi prawidłowo interpretować i oceniać zjawiska i procesy
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) związane
ze stanowieniem
i
stosowaniem
prawa
podatkowego,
w szczególności wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego
posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism
procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji
konkretnych problemów prawnych z zakresu prawa podatkowego
poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje prawa
podatkowego
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi
wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych
sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa podatkowego,
wykorzystuje normy prawa podatkowego do rozwiązywania
konkretnych problemów
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia
określonych norm prawych prawa podatkowego oraz wzajemne
relacje pomiędzy tymi normami

SP7_UU1

potrafi prognozować zmiany w prawie podatkowym

SP7_UU2

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn
i przebiegu zmian zachodzących w prawie podatkowym; poddaje
merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody
badawcze stosowane w naukach prawnych

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
SP7_KK1
P7S_KK

P7S_KO

SP7_KK2

potrafi odpowiednio określić priorytety służące
określonego przez siebie lub innych zadania

realizacji

SP7_KO1

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

SP7_KO2

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych
i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej
działalności

SP7_KR1
P7S_KR
SP7_KR2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób

Część III. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.
Treści programowe zajęć lub grup zajęć.
Grupa zajęć_1: Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego.
Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 1a Źródła prawa i wykładnia prawa (klaryfikacyjna i derywacyjna wykładnia prawa;
wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna (znaczenie i dyrektywy wykładni);
wykładnia celowościowa w prawie podatkowym; specyficzne reguły wykładni
obowiązujące na gruncie prawa podatkowego; znaczenie interpretacji ogólnych
i interpretacji indywidualnych w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego;
system źródeł prawa w Polsce i jego cechy; źródła prawa podatkowego; regulacja prawnopodatkowa w Konstytucji; ustawa jako źródło prawa podatkowego, zasada wyłączności
ustawy; umowy międzynarodowe oraz prawo unijne, a hierarchia sytemu źródeł prawa
w Polsce; akty wykonawcze, prawo miejscowe jako źródło prawa);
 1b Podstawy prawa cywilnego (prawo publiczne a prawo prywatne; podmioty prawa
cywilnego; zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych; stosunek cywilnoprawny;
czynności prawne; oświadczenie woli i jego wady; forma czynności prawnych; umowy
i formy ich zawierania; przedstawicielstwo; przedawnienie);
 1c Podstawy prawa gospodarczego (pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej; pojęcie
i klasyfikacja przedsiębiorców oraz ich reżim prawny; legalizacja przedsiębiorców;
ogólne warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
reglamentowana działalność gospodarcza; podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne; zasady kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorcy; formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności
gospodarczej (spółki kapitałowe i spółki osobowe prawa handlowego, fundacja
i stowarzyszenie, spółdzielnia);
 1d Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (definicja i źródła
międzynarodowego prawa podatkowego; międzynarodowe prawo podatkowe a prawo
krajowe; zjawisko podwójnego opodatkowania: przyczyny powstawania, ekonomiczne
i prawne podwójne opodatkowanie, środki i metody eliminacji; modelowa Konwencja
OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku; umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania; prawo podatkowe Unii Europejskiej: zakres regulacji zawartych w prawie
traktatowym, regulacje dotyczące podatków pośrednich, regulacje dotyczące podatków
bezpośrednich; cechy charakterystyczne systemów podatkowych wybranych państw UE);
 1e Prawo celne i dewizowe (ewolucja zagadnienia; zasady ogólne i definicje;
wprowadzanie towarów na obszar celny UE i nadawanie im przeznaczenia celnego;
zwolnienia celne, dług celny; właściwość organów celnych; postępowanie w sprawach
celnych; ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami
członkowskimi UE; odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie;
ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami

dewizowymi w kraju; działalność kantorowa; obowiązki związane z wywozem za granicę
i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;
obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w
obrocie dewizowym; obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania
dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową; kontrola
wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego);
 1f Przepisy o doradztwie podatkowym (założenia ogólne, wpis na listę doradców
podatkowych, wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa
podatkowego, egzamin na doradcę podatkowego, wykonywanie zawodu doradcy
podatkowego, obowiązki i prawa doradcy podatkowego, odpowiedzialność za szkodę,
samorząd doradców podatkowych, odpowiedzialność dyscyplinarna i odpowiedzialność
karna);
 1g Etyka doradcy podatkowego (etyka i jej przedmiot, etyka zawodowa, kodyfikacje etyki
zawodowej, rodzaje dylematów etycznych doradcy podatkowego, odpowiedzialność
z tytułu naruszenia zasad etycznych wykonywania zawodu).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć_1.
Grupa zajęć_2: Zobowiązania i postępowanie podatkowe.
Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 2a Zobowiązania podatkowe (zakres przedmiotowy ordynacji podatkowej; organy
podatkowe i ich właściwość; interpretacje prawa podatkowego; porozumienia w sprawach
ustalania cen transakcyjnych; powstawanie zobowiązań podatkowych; zasady
odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe;
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; terminy płatności podatku;
zaległość podatkowa oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna; wygaśnięcie
zobowiązań podatkowych; ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych; nadpłata; korekta
deklaracji; podpisywanie deklaracji przez pełnomocników; informacje podatkowe;
rachunki; zasady odpowiedzialności solidarnej; prawa i obowiązku następców prawnych;
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich);
 2b Postępowanie podatkowe (pojęcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej
oraz czynności sprawdzających w systemie prawa podatkowego; wszczęcie i prowadzenie
postępowania podatkowego; zasady ogólne postępowania podatkowego; podmioty postępowania
podatkowego; postępowanie przed organem pierwszej instancji; załatwianie spraw w postępowaniu
podatkowym, doręczenia i wezwania w postępowaniu podatkowym, sporządzanie protokołów
i adnotacji w postępowaniu podatkowym; przywracanie terminów; udostępnianie akt; wszczęcie
postępowania podatkowego; dowody w postępowaniu podatkowym; zawieszenie i umorzenie
postępowania podatkowego; decyzje oraz postanowienia w postępowaniu podatkowym; zwyczajne
środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym; nadzwyczajne środki wzruszeń decyzji
ostatecznych; wznowienie postępowania; stwierdzenie nieważności decyzji; uchylenie lub zmiana
decyzji; wygaśnięcie decyzji; koszty postępowania; kary porządkowe; tajemnica skarbowa).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć_2.
Grupa zajęć_3: Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego.

Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 3a Rachunkowość (podstawy prawne systemu rachunkowości w Polsce; dowody
księgowe: rodzaje i zasady ich ujmowania; ochrona danych; aktywa i pasywa: rodzaje,
sposoby ujęcia, wycena);
 3b Analiza finansowa (analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej
na podstawie sprawozdania finansowego; analiza pozioma, analiza pionowa, analiza
wskaźnikowa);
 3c Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg (sprawozdawczość finansowa;
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; zasady usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć 3.
Grupa zajęć_4: Administracyjne aspekty prawa podatkowego.
Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 4a Egzekucja administracyjna (podstawy prawne; zasady ogólne; ograniczenia
i wyłączenia; środki egzekucyjne; wszczęcie egzekucji; środki zaskarżenia; postępowanie
zabezpieczające; zawieszenie i umorzenie postępowania);
 4b Administracja finansowa i kontrola skarbowa (opis funkcjonowania administracji
finansowej i kontroli skarbowej; wzajemne relacje pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi administracji skarbowej, specyfika działalności poszczególnych
organów kontrolnych; tok i specyfika procedur kontrolnych poszczególnych organów
kontrolnych; praktyka działania organów administracji skarbowej);
 4c Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych (szczegółowy i praktyczny opis procedur
związanych z zaskarżaniem decyzji podatkowych; praktyka odwoławcza doradców
podatkowych; formułowanie wzorów pism procesowych: identyfikacja i zrozumienie
problemów związanych z prawidłowym sporządzaniem pism procesowych, analiza
wzorów pism procesowych, omówienie najczęstszych błędów popełnianych
przez doradców podatkowych w zakresie sporządzania pism procesowych; sporządzanie
pism procesowych, w tym odwołania od decyzji organów skarbowych, skarga na decyzję
organów skarbowych do WSA, skarga kasacyjna do NSA);
 4d Orzecznictwo w sprawach podatkowych (analiza i ocena aktualnego orzecznictwa
wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
jak i wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie stosowania norm prawa
podatkowego zarówno materialnego jak i procesowego, w tym również uchylone wyroki
wojewódzkich sądów administracyjnych przez NSA ze wskazaniem na powód
i konsekwencje ich uchylenia);
 4e Prawo karne skarbowe (regulacje z zakresu prawa karnego skarbowego w teorii
i praktyce doradcy podatkowego; założenia ogólne i pojęcia; przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe; przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko
obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu

z zagranicą towarami i usługami; przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko obrotowi dewizowemu; przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier hazardowych; postępowanie w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć_4.
Grupa zajęć_5: Podatki stanowiące dochód budżetu państwa.
Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 5a Podatek dochodowy od osób fizycznych (przedmiot i podmiot opodatkowania, źródła
przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, podstawa
obliczenia i wysokość podatku, pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników,
zeznania podatkowe, zryczałtowane formy opodatkowania);
 5b Podatek dochodowy od osób prawnych (analiza zakresu podmiotowego
opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, omówienie
zakresu ulg i zwolnień, system rozliczania podatku);
 5c Ryczałty podatkowe (podmioty uprawnione; stawki ryczałtów; limity obrotów; wybór
opodatkowania);
 5d Podatek VAT (podatek VAT jako podatek od wartości dodanej; podatek VAT- źródła
prawa; konstrukcja podatku; zasady ogólne podatku VAT; czynności podlegające
opodatkowaniu; podatnicy podatku VAT; obowiązek podatkowy; miejsce świadczenia;
podstawa opodatkowania; wysokość opodatkowania; odliczenie i zwrot podatku;
rejestracja dla potrzeb VAT; deklaracje dla potrzeb VAT i zapłata podatku;
dokumentowanie dla potrzeb podatku; procedury szczególne; systematyka ustawy
o podatku od towarów i usług; dane statystyczne dotyczące poboru podatku VAT
i systemów podatku od wartości dodanej w innych krajach członkowskich UE;
orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości);
 5e Podatek akcyzowy (podstawy prawne, podatnik podatku akcyzowego; przedmiot
podatku; stawki akcyzy; znaki akcyzy; EMCS; T&T);
 5f Podatek od gier (podstawy prawne, gry hazardowe; podatnik podatku od gier;
przedmiot opodatkowania; stawki podatku; obowiązki podatników).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć_5.
Grupa zajęć_6: Podatki stanowiące dochód budżetu gminy.
Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się: SP7_WG1; SP7_WG2; SP7_WK1;
SP7_WK2; SP7_UW1; SP7_UW2; SP7_UK1; SP7_UK2; SP7_UO1; SP7_UO2; SP7_UU1;
SP7_UU2; SP7_KK1; SP7_KK2; SP7_KO1; SP7_KO2; SP7_KR1; SP7_KR2.
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przypisanych do zajęć
lub grup zajęć:
 6a Podatek od spadków i darowizn (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania;
stawki, zwolnienia, tryb i warunki płatności; wybrane orzecznictwo i problemy
praktyczne);
 6b Podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbowa (podatek od czynności
cywilno-prawnych: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania; stawki, zwolnienia,
tryb i warunki płatności; wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; opłata skarbowa:

zakres podmiotowy i przedmiotowy, definicje, stawki, zwolnienia, tryb i warunki
płatności; wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne);
 6c Podatki i opłaty lokalne (podatki lokalne: definicja, regulacje prawne; podatek
od nieruchomości: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania; stawki, zwolnienia,
tryb i warunki płatności; wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; podatek rolny:
podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania; stawki, ulgi i zwolnienia, tryb i warunki
płatności; wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; podatek leśny: podmiot,
przedmiot, podstawa opodatkowania; stawki, ulgi i zwolnienia, tryb i warunki płatności;
wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; podatek od środków transportowych:
podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania; stawki, zwolnienia, tryb i warunki
płatności; zasady zwrotu podatku; wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; opłaty
lokalne:
wprowadzenie, regulacje prawne; opłata targowa: zakres podmiotowy
i przedmiotowy, definicja targowiska; stawki, zwolnienia, tryb i warunki płatności;
wybrane orzecznictwo i problemy praktyczne; opłata miejscowa i uzdrowiskowa:
miejscowości, w których można pobierać opłatę; zakres podmiotowy i przedmiotowy;
stawki, zwolnienia, tryb i warunki płatności; wybrane orzecznictwo i problemy
praktyczne; opłata od posiadania psów: fakultatywny charakter; zakres, stawki,
zwolnienia, tryb i warunki płatności).
Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: egzamin w formie pisemnego testu
jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotów składających
się na grupę zajęć_6.
7: BHP dla uczestników studiów podyplomowych (podstawowe zasady i przepisy bhp
obowiązujące w uczelni oraz wskazówki z zakresu ergonomii uczenia się).
Sposób weryfikacji: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru
obejmującego zagadnienia merytoryczne przedmiotu.

Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS,
jaką uczestnik studiów podyplomowych musi uzyskać w ramach tych praktyk, jeżeli
program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk.
Program Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe nie przewiduje realizacji praktyk
zawodowych.
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika studiów
podyplomowych w trakcie całego cyklu kształcenia.
Egzamin w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia
merytoryczne przedmiotów składających się na grupy zajęć od 1 do 6.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych oraz sposób określenia wyniku studiów
podyplomowych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.
Warunki ukończenia studiów podyplomowych:
 egzamin z grup zajęć (od 1 do 6) w formie testu na ocenę pozytywną oraz zaliczenie BHP;
 obecność na zajęciach min. 70%.
Wyliczenie oceny końcowej ze studiów odbywa się w oparciu o przepisy Regulaminu
studiów podyplomowych UwB wprowadzonego Uchwałą nr 2755 Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r.:

 podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów podyplomowych określanego poprzez
wpisanie oceny jest średnia arytmetyczna ocen z egzaminów cząstkowych z grup zajęć
(od 1 do 6);
 średnia arytmetyczna końcowej oceny ze studiów podyplomowych wyliczana jest
do dwóch miejsc po przecinku;
 na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych ostateczny wynik studiów
podyplomowych określony za pomocą oceny ustala się następująco:
 do 3,40 – dostateczny,
 od 3,41 do 3,80 – dostateczny plus,
 od 3,81 do 4,20 – dobry,
 od 4,21 do 4,60 – dobry plus,
 od 4,61 do 5,00 – bardzo dobry.

Objaśnienia oznaczeń:
P6, P7, P8 – poziom PRK
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W – wiedza
U – umiejętności

K – kompetencje społeczne

G – głębia i zakres
K - kontekst
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – krytyczna ocena
O - odpowiedzialność
R – rola zawodowa

Część III. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.
Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
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