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Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

na kierunku doradztwo podatkowe 

 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek studiów: 

 

Doradztwo podatkowe 

Poziom kształcenia: 

 

Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

Profil ogólnoakademicki  

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Obszar nauk społecznych 

 

Forma studiów: 

 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: Cztery 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów: 
 

120 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 

 

800 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 

 

Magister 

Specjalność:  

 

 Bez podziału na specjalności 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

Ogólny cel kształcenia można określić jako wszechstronne kształcenie – 

zasadniczo - kandydatów do zawodu doradcy podatkowego. Trzeba 
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jednak mieć świadomość, że absolwenci powinni mieć także kwalifikacje 

do wykonywania pracy w organach administracji podatkowej szczebla 

podstawowego oraz wojewódzkiego. W istocie wymagania stawiane 

pracownikom aparatu skarbowego są zbliżone do tych, które powinien 

spełniać doradca podatkowy.  

Powyższe założenia wskazują na dwa podstawowe segmenty rynku, w 

ramach których znaleźć mogą zatrudnienie absolwenci.  

Zakładamy, że część kandydatów podejmujących studia drugiego stopnia 

posiadać będzie wykształcenie na poziomie licencjatu odbiegające od 

prawniczego czy administratywistycznego. Zwłaszcza kandydaci, którzy 

ukończyli kierunki ekonomiczne predestynowani będą do wykorzystania 

wiedzy z zakresu podatków w toku prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

Koncepcja kształcenia doradców podatkowych stanowi novum z punktu 

widzenia wydziału. W pewnym stopniu można ją uznać za sprawdzoną w 

kontekście kształcenia na kierunku administracja. Nowością jest większa 

specjalizacja wykształcenia, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. 

Absolwent administracji, jak i prawa nie jest aktualnie przygotowany do 

płynnego wejścia do zawodu doradcy podatkowego, który wymaga 

bardzo specyficznej wiedzy.  

Brak ograniczeń w kontynuacji nauki. Istnieje możliwość kontynuacji 

kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie prawa, a także na 

specjalistycznych studiach podyplomowych prowadzonych na wydziale 

np. w zakresie zamówień publicznych, finansów samorządowych, a także 

na studiach 2 stopnia i jednolitych magisterskich prowadzonych przez 

inne wydziały UMK (np. na kierunku zarządzanie, finanse i 
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rachunkowość, politologia, stosunki międzynarodowe). Pozwoli to 

zwiększyć kompetencje absolwentów. 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

 

 

Program kształcenia na kierunku Doradztwo podatkowe  pozostaje w 

związku z misją i strategią UMK poprzez budowanie jego pozycji i 

renomy przede wszystkim na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. 

W strategii UMK przyjęto między innymi w ramach Obszaru Kształcenie 

cel kierunkowy 2.2. opierający się na pełniejszym uwzględnieniu w 

ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy i oczekiwań środowiska 

gospodarczego. Powołanie kierunku wpisuje się w wizje UMK jako 

jednostki, która będzie wydawała dyplomy cieszące się najwyższym 

uznaniem pracodawców. W toku przygotowywania planu i programu 

studiów kładziono nacisk na zaspokojenie oczekiwań pracodawców. 

Zgodna jest także z misją i strategią Wydziału. 

Związek ten jest realizowany poprzez tworzenie oferty edukacyjnej, 

zgodnej z ideą procesu bolońskiego uwzględniającej zapotrzebowanie na 

wykwalifikowane kadry ze strony instytucji samorządowych, rządowych 

i organizacji pozarządowych.   

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

Efekty kształcenia, program i plan studiów zostały bardzo ściśle 

dostosowane do wymagań egzaminu na doradcę podatkowego. 

Dodatkowo przewidziano w planie studiów przedmioty, które aktualnie 

nie wchodzą w zakres egzaminu, ale rozważane jest przyznanie 

doradcom podatkowym uprawnień do zajmowania się sprawami z ich 

zakresu (jak zagadnienia z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne). 

Zmiany zakresu egzaminu na doradcę podatkowego są mało realne z tego 

względu, ze zasadniczo obejmuje on te wszystkie dziedziny wiedzy 

prawniczej, które potrzebne są przy wykonywaniu zawodu doradcy 

podatkowego. Uznano, że standardy przyjęte przez wyspecjalizowane 
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organy państwowe, szeroko konsultowane w toku procesu legislacyjnego 

dotyczącego ustawy o doradztwie podatkowym, jak i w toku procesu 

przygotowania pytań, stanowią najbardziej obiektywną wskazówkę dla 

konstrukcji efektów kształcenia oraz programu i planu studiów. 

Dodatkowo uwzględniono konieczność zapewnienia wszechstronności 

wykształcenia, poprzez wprowadzenie treści dotyczących podstawowych 

zagadnień z zakresu prawa.  

W ciągu całego procesu przygotowywania programu dokonano wielu 

konsultacji z praktykami. Chodzi tu zarówno o opinie interesariuszy, jak i 

szerokie konsultacje z licznymi osobami wykonującymi zawód doradcy 

podatkowego, sędziego sądu administracyjnego oraz pracownika 

administracji podatkowej. Skompletowano także wstępny skład Komitetu 

Doradczego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Kształcenia na 

Kierunku Doradztwo Podatkowe. Znalazły się w nim zarówno osoby 

wykonujące zawód doradcy podatkowego (partnerzy z dużych kancelarii 

doradztwa podatkowego), jak i sędziowie NSA, pracownicy Ministerstwa 

Finansów (dyrektor departamentu) oraz pracownicy wydziału, będący 

członkami Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.  

Projekt programu zaakceptowała Komisja Programowa Rady Wydziału 

Prawa i Administracji, w skład której wchodzą przedstawiciele 

samorządu studentów i doktorantów.  

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

 

Program studiów został dostosowany do poziomu wykształcenia 

absolwenta każdego kierunku na poziomie licencjatu. Pierwszy semestr 

studiów obejmuje bowiem kształcenie ogólne, o charakterze 

przygotowawczym do podjęcia nauki w zakresie przedmiotów 

związanych ściśle z problematyka podatkową.  

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 
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Moduły kształcenia 

 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

obligatoryjny

/ 

fakultatywny 

Przynależność 

do obszaru 

kształcenia 

(w przypadku 

przyporządko

wania 

kierunku do 

więcej niż 

jednego 

obszaru 

kształcenia) 

Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych 

przez studenta 

 

Prawoznawstwo 4 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

6 

 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W01, 

K_W02, K_W07, K_U02, 

K_U08, K_U09, K_K06, 

K_K07. 

 

 

Podstawy prawa cywilnego i 

handlowego 

4 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 
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zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W01, 

K_W04, K_U01, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K07 

 

Podstawy postępowania 

cywilnego 

3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych; 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 
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K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

ochrony z zakresu prawa podatkowego ; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W01, 

K_W04, K_W10, K_U06, 

K_U07, K_U09, K_K01 i 

K_K06. 

 

Rachunkowość 8 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 
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stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U02, K_K01 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 
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służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia K_W04, 

K_W06, K_U01 

 

Źródła prawa podatkowego 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 
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W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W07, 

K_W08, K_U02, K_K01. 

Teoria prawa podatkowego 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 
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gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji administracyjnych, w tym z zakresu prawa 

podatkowego, o ich źródłach, zmianach i naturze, a 

także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących 

w administracji podatkowej; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U06 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W01, 

K_W04, K_W05, K_W07, 

K_U01, K_U02, K_U06, 

K_K01, K_K06. 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

13 

 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie 4 Fakultatywny Wg. wyboru 

studenta 
Efekty kształcenia – określone są przez wykładowcę 

prowadzącego wybrane przez studenta zajęcia 

ogólnouniwersyteckie 

Zaliczenie na ocenę -  

szczegółowy sposób 

zaliczenia określa 

wykładowca prowadzący 

wybrane przez studenta 

zajęcia 

ogólnouniwersyteckie 

Zobowiązania podatkowe 6 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_U02, K_U07, K_U09 
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K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

K_U10, K_K06, K_K07 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 
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kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W05 

Postępowania administracyjne – 

ogólne i podatkowe 

6 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_U02, K_U07, K_U09, 

K_K06, K_K07 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 
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prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym;. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W05 
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Opodatkowanie dochodu 8 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_U02, K_U07, K_U09, 

K_U10,  K_K06, K_K07 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W05 

Wykładnia prawa podatkowego 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 
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strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W03, K_W06, K_U02, 

K_U07, K_K01. 

Wykonywanie zawodu doradcy 

podatkowego 

2 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 
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K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika. 

 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz ma 

pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi 

własnego rozwoju w instytucjach administracyjnych, 

innych instytucjach publicznych i społeczno-

politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawa 

podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W05, K_W06, K_W11, 

K_U02, K_U07, K_K02, 

K_K04 
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funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej; 

 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej. 

Proseminarium magisterskie 4 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

Zaliczenie proseminarium 

na ocenę wystawione na 

podstawie pracy na 

seminarium 

odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

rozwiązywanych kazusów. 

Zaliczenie proseminarium 

weryfikuje następujące 

efekty kształcenia: 

K_W01, K_W02, K_W03, 
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K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób. 

K_W08, K_U01, K_U08, 

K_U10, K_K01, K_K03 

 

Podatek od towarów i usług 7 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

23 

 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej; 

 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

ochrony z zakresu prawa podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułować własne poglądy oraz formułować 

uzasadnione postulaty de lege ferenda; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U02, 

K_U03, K_U07, K_K06 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 
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K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W07, K_W10, 

K_K01 

Podatek od spadków i darowizn, 

podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

2 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 
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W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym; 

 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_U02, K_U07, K_U09, 

K_U10,  K_K06, K_K07 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 
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4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W02, 

K_W05 

Podatek akcyzowy i podatek od 

gier 

3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W05, 

K_U02, K_U07, K_U08, 

K_K01, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 
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konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 
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kształcenia:  K_W05, 

K_W06, K_W08, K_U01 
 

Podatki i opłaty lokalne 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_U02, K_U07, K_U09, 

K_K06, K_K07 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 
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K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W02, K_ 

W05 

 

 

Prawo celne i dewizowe 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 
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K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia); 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W05, K_W06, K_U02, 

K_U07, K_U09, K_K06, 

K_K07 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 
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różnorodnych wyzwań zawodowych. wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W02, K_ 

W05 

Postępowanie sądowo-

administracyjne 

5 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji; 

 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 
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ochrony z zakresu prawa podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U07, K_U09, K_K02, 

K_K05 
 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 
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zakresie administracji podatkowej; 

 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

lub gospodarcze uwzględniając ich aspekty 

podatkowo-prawne oraz skutki społeczne. 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W02, 

K_W06,  K_W09, K_W10 

 

Administracyjne postępowanie 

egzekucyjne 

3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

ochrony z zakresu prawa podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 
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formułować własne poglądy oraz formułować 

uzasadnione postulaty de lege ferenda; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

podatkowej oraz procedur szczególnych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia K_W01, 

K_W05, K_W10, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01, 

K_K06 

 

Prawo i postępowanie karne 

skarbowe 

5 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 

wystawioną na podstawie 

ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych lub 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 
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K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułować własne poglądy oraz formułować 

uzasadnione postulaty de lege ferenda; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U03, K_U05, K_U10, 

K_K01, K_K05 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub otwarte, 

służącego sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 
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rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

lub gospodarcze uwzględniając ich aspekty 

podatkowo-prawne oraz skutki społeczne. 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia K_W02, 

K_W03, K_W05, K_W06, 

K_W07, K_U03, K_K05 

 

Analiza podatkowa 3 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

podatkowej oraz procedur szczególnych; 

 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W04, K_W05, K_W08, 

K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U08, K_K05, K_K07 
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K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

lub gospodarcze uwzględniając ich aspekty 

podatkowo-prawne oraz skutki społeczne; 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

Seminarium magisterskie i 

przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

15 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

Zaliczenie seminarium na 

ocenę wystawione na 

podstawie postępów w 

przygotowaniu pracy 

dyplomowej oraz pracy na 

seminarium 

odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

rozwiązywanych kazusów. 

Zaliczenie seminarium 

weryfikuje następujące 

efekty kształcenia: 
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regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób. 

K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W08, K_U01, K_U08, 

K_U10, K_K01, K_K03 

Opracowana praca 

dyplomowa: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W08 

Egzamin dyplomowy: 

K_W01, K_W02, K_W03, 

K_W08 

 

Praktyki 7 Obligatoryjny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

Zaliczenia każdej praktyki 

dokonuje kierownik praktyk 

na podstawie dziennika 

praktyk. Kryterium 

zaliczenia jest 
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K_W07 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz ma 

pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi 

własnego rozwoju w instytucjach administracyjnych, 

innych instytucjach publicznych i społeczno-

politycznych, a także w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie prawa 

podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

uczestniczenie w 

praktykach i pozytywna 

opinia opiekuna praktyki – 

K_W06, K_W07, K_W11, 

K_U05, K_U09, K_K02, 

K_K03 

W trakcie jednej z praktyk 

student musi przygotować 

pisemną analizę podatkową. 

Analiza podatkowa 

obejmuje analizę 

wybranego zagadnienia 

podatkowego z zakresu 

praktyki podmiotu, w 

którym student odbywa 

praktykę. Może stanowić ją: 

- projekt ekspertyzy 

prawnej; 

- projekt decyzji lub innego 

rozstrzygnięcia organu, 

- projekt analizy 

pokontrolnej; 

- projekt uzasadnienia 

wyroku.  

Analiza podatkowa odnosi 

się do konkretnego stanu 

faktycznego, ale jej treść nie 

zawiera danych osobowych 

lub objętych tajemnicą.  

K_W11, K_U05, K_U09 

Do analizy student może 
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b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób. 

dołączyć komentarz 

merytoryczny. 

Urzędowe interpretacje prawa 

daninowego* 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W07 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W06, K_W07, K_W09, 

K_U04, K_U08, K_U09, 

K_K03, K_K07 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

41 

 

podatkowej oraz procedur szczególnych; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób; 

 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

 

Ewidencje i dokumentacja 

podatkowa* 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 
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K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W06, K_U01, K_U02, 

K_K01 

 

Procedury kontrolne w prawie 

podatkowym* 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych. 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W06, K_U06, K_U09, 

K_K07 
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Zabezpieczenie wykonania 

zobowiązań podatkowych* 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

ochrony z zakresu prawa podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej. 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_ W02, 

K_W10, K_U05, K_U08, 

K_K04 

 

Opłaty publiczne* 2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

44 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W04, K_U02, K_U07, 

K_K02 

 

System finansowy ubezpieczeń 

społecznych* 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W07, 

K_U02, K_K01 

 

Transfer pricing* 2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej; 

 

K_W10 zna i rozumie pojęcia, zasady i środki  

ochrony z zakresu prawa podatkowego. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułować własne poglądy oraz formułować 

uzasadnione postulaty de lege ferenda; 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W07, K_W10, 

K_U01, K_U03, K_U07, 

K_U11, K_K01, K_K02 
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K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

 

K_U11 doskonali umiejętności językowe w zakresie 

nauk prawno-podatkowych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej. 

Recent problems and 

developments in taxing turnover 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 
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and consumption* prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach 

stosunków podatkowo-prawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

tych stosunków, a także posiada rozszerzoną wiedzę o 

podmiotach stosunku podatkowo-prawnego, w tym i 

funkcjach pełnomocnika podatnika; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych i przebieg 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułować własne poglądy oraz formułować 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne, sprawdzane w 

formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W05, K_W07, K_W09, 

K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U11, K_K01, K_K03 
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uzasadnione postulaty de lege ferenda; 

 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych i 

potrafi przewidywać skutki prawne podjętych 

rozstrzygnięć; 

 

K_U11 doskonali umiejętności językowe w zakresie 

nauk prawno-podatkowych. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób. 

Historia skarbowości
#
 2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji. 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 
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W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, 

prezentacje multimedialne oraz w środkach masowego 

przekazu. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W08, K_W09, K_U06, 

K_U08, K_U10, K_K01, 

K_K06 
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Prawo pomocy publicznej
#
 2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

podatkowej oraz procedur szczególnych; 

 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania. 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (samokształcenie, 

szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego 

stopnia). 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W07, K_W09, 

K_U02, K_U04, K_U06, 

K_K03, K_K06 

 

Administracja skarbowa – 

organizacja i funkcjonowanie
#
 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i 

regulacjach prawnych dotyczących organizacji i 

funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym z 

zakresu prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach 

i naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji podatkowych; 

 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 
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języku polskim, takich jak np. decyzje podatkowe i 

postanowienia, pisma procesowe w sprawach 

sądowoadministarcyjnych, a także projekty aktów 

prawa miejscowego oraz umów i rozumienia takich 

dokumentów sporządzonych w języku obcym. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej; 

 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi, a także potrafi skutecznie 

organizować i kierować pracą innych osób. 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W07, K_U08, K_U09, 

K_K02, K_K03 

 

Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania
#
 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 
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instytucji podatkowo-prawnych i ich strukturach, a w 

szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji; 

 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach 

teoretycznych dotyczących problematyki prawa 

podatkowego i o ich historycznej ewolucji. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa podatkowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania. 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/DO/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji  UMK z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu i programu studiów drugiego 

stopnia na kierunku doradztwo podatkowe 

54 

 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02,  

K_W09, K_U02, K_K06 

Europejskie prawo podatkowe
#
 2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W04 dogłębnie zna specyfikę różnorodnych 

stosunków prawnych odpowiadających poszczególnym 

gałęziom prawa oraz ich wykładni; na tym tle zna 

specyfikę stosunków podatkowo-prawnych ; 

 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania 

danych dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej; 

 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

podatkowej oraz procedur szczególnych; 

 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 
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w tym zakresie. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań; 

 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego w administracji podatkowej 

funkcję przewodniczącego organu 

kolegialnego, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną urzędu lub biura, funkcje 

kierownika zespołu w podmiocie zajmującym 

się usługami doradztwa podatkowego, 

b) jako aktywny członek zespołów 

pracowniczych posiadający kompetencje do 

samodzielnego rozstrzygania spraw w 

instytucjach administracyjnych, innych 

instytucjach publicznych oraz społeczno-

politycznych i gospodarczych, 

c)  jako podmiot prowadzący samodzielną 

     działalność w zakresie usług doradztwa    

      podatkowego, 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania  z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie administracji podatkowej. 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W06, K_U01, 

K_U04, K_U07, K_K01, 

K_K02 

 

Ekonomiczne zagadnienia 

opodatkowania
# 

2 Fakultatywny Nauki społeczne W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk 

prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

administracji podatkowej oraz rozszerzoną wiedzę o 

innych naukach społecznych i ich pomocniczej roli dla 

administracji podatkowej; 

 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o różnorodnych 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane kompetencje 
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stosunkach prawnych, a w szczególności stosunkach z 

zakresu prawa podatkowego, i ich specyfice 

zachodzących między różnymi podmiotami, w tym 

strukturami i instytucjami publicznymi w skali 

państwowej i międzynarodowej; 

 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących problematyki 

podatkowej, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie. 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w kontekście problematyki 

podatkowej. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego 

i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych 

działań. 

społeczne sprawdzone w 

formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione pytania 

służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 
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Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W03, K_W08, K_U01, 

K_K01 

 

 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

 

Moduły kształcenia 

Przedmioty 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje 

na zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje w 

ramach zajęć o 

charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych i 

projektowych 

Liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia 

Prawoznawstwo 1,3 0 4 

Podstawy prawa cywilnego i handlowego 1,3 0 4 

Podstawy postępowania cywilnego 0,7 0 3 

Rachunkowość 2,5 1,1 8 

Źródła prawa podatkowego 0,7 0 3 

Teoria prawa podatkowego 0,7 0 3 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie 1,4 0 0 

Zobowiązania podatkowe 2,2 0,9 6 

Postępowania administracyjne – ogólne i podatkowe 2,2 0,9 6 

Opodatkowanie dochodu 3,2 1,8 8 

Wykładnia prawa podatkowego 0,9 0 3 

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 0,9 0,9 2 

Proseminarium magisterskie 1,5 0,8 4 

Podatek od towarów i usług 3,2 1,9 7 

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

0,9 0,5 2 

Podatek akcyzowy i podatek od gier 1,2 0,5 3 

Podatki i opłaty lokalne 1,2 0,5 3 

Prawo celne i dewizowe 1,2 0,5 3 

Postępowanie sądowo-administracyjne 2,2 0,9 5 

Administracyjne postępowanie egzekucyjne 1,3 0 3 

Prawo i postępowanie karne skarbowe 2,2 0,9 5 
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Analiza podatkowa 2 2 3 

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6,7 2,4 15 

Praktyki 0,1 7 7 

Urzędowe interpretacje prawa daninowego* 0,9* 0,9* 2* 

Ewidencje i dokumentacja podatkowa* 0,9* 0,9* 2* 

Procedury kontrolne w prawie podatkowym* 0,9* 0,9* 2* 

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych* 0,9* 0,9* 2* 

Opłaty publiczne* 0,9* 0,9* 2* 

System finansowy ubezpieczeń społecznych* 0,9* 0,9* 2* 

Transfer pricing* 0,9* 0,9* 2* 

Recent problems and developments in taxing turnover and 

consumption* 

0,9* 0,9* 2* 

Historia skarbowości
# 1

# 
0 2

#
 

Prawo pomocy publicznej
 # 1

#
 0 2

#
 

Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie
#
 1

#
 0 2

#
 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
#
 1

#
 0 2

#
 

Europejskie prawo podatkowe
#
 1

#
 0 2

#
 

Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania
#
 1

#
 0 2

#
 

Razem 44,5 24,1 116 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: 30% 

Moduły do wyboru: zajęcia ogólnouniwersyteckie, wykłady do 

wyboru, konwersatoria do wyboru, proseminarium magisterskie, 

seminarium magisterskie, praktyki. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów  (w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

Kierunek przyporządkowany jest do jednego obszaru kształcenia 

  

* Do wyboru dwa konwersatoria spośród ośmiu 
# 
Do wyboru jeden wykłady spośród sześciu 
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