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Tabela zgodności efektów kształcenia dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego 

 

 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
*  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Kod składnika opisu 

poziomu ogólnej 

charakterystyki  drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji
**

 

wiedza 

EK_W01 Uzyskuje aktualną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rozwoju systemu danin publicznych.  P7S_WG 

EK_W02 Zdobywa wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowości podatkowej.  P7S_WK 

EK_W03 Zdobywa wiedzę z zakresu umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, zasad 

unikania podwójnego opodatkowania i innych kwestii dotyczących związków prawa celnego z prawem 

podatkowym. 

P7S_WG 

EK_W04 Zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa celnego oraz powiązań prawa celnego i 

podatkowego. 

P7S_WK 

EK_W05 Zdobywa wiedzę na temat podstawowych instytucji i konstrukcji cywilnoprawnych i prawnohandlowych 

znajdujących zastosowanie w regulacjach prawa podatkowego. 

P7S_WG 

EK_W06 Zna i rozumie pojęcie polityki gospodarczej i na tym tle pojęcie polityki podatkowej i budżetowej, podatki i 

elementy ich konstrukcji jako instrumenty polityki gospodarczej wpływające na decyzje podmiotów 

ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej. 

P7S_WK 

umiejętności 
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EK_U01 Potrafi analizować i oceniać regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego. P7S_UW 

EK_U02 Potrafi prowadzić dokumentację podatkową, w oparciu o zasady rachunkowości podatkowej. P7S_UW 

EK_U03 Potrafi identyfikować poszczególne elementy konstrukcji podatków oraz ustalać przesłanki wyboru form 

opodatkowania. 

P7S_UU 

EK_U04 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu postępowania podatkowego, zna przebieg postępowania 

podatkowego oraz środki prawne występujące w tym postępowaniu, potrafi sporządzić projekt podania, 

odwołania lub innego pisma procesowego. 

P7S_UK 

EK_U05 Potrafi ocenić zastosowanie instytucji cywilnoprawnych i prawnohandlowych pod kątem konsekwencji 

podatkowych. 

P7S_UO 

EK_U06 Ocenia, kwalifikuje oraz analizuje możliwości oraz skuteczność stosowania różnorodnych instrumentów 

polityki podatkowej. 

P7S_UO 

kompetencje społeczne 

EK_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą widzę i umiejętności. P7S_KK 

EK_K02 Potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać, w oparciu o akty prawne oraz orzecznictwo, problemy 

odnoszące się do kwestii prawnopodatkowych 

P7S_KR 

EK_K03 Ma świadomość roli oraz złożoności procedur prawnych w sprawach podatkowych. P7S_KO 

 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty kształcenia (minimum 3 osoby): 

 

1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK………………………………………………………… 

 

2. Dr hab. Henryk Nowicki………………………………………………………………..………………... 

 

3. Dr Wojciech Matuszewski……………………………………………………………..…………………. 

4. Mgr Krzysztof Kucharski……………………………………………………………..…………………. 

5. Mgr Katarzyna Kiljan……………………………………………………………..……………………… 
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