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Program studiów 

O p i s   p r o c e s u   p r o w a d z ą c e g o  d o   u z y s k a n i a   e f e k t ó w   u c z e n i a   s i ę 
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Wydział prowadzący studia: Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 

 
Doradztwo podatkowe 

Poziom studiów: 

 
Studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 7 

Profil studiów:  Profil ogólnoakademicki 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub artystycznej (dyscyplin), do 

których odnoszą się efekty uczenia się: 

 

Dyscyplina: Nauki prawne (100%) 

Dyscyplina wiodąca: Nauki prawne 

Forma studiów: 
 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:  
 

120 

Łączna liczba  godzin zajęć dydaktycznych:  798 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Magister  

Wskazanie związku programu studiów 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 
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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.   

 

Przedmioty/grupy zajęć wraz z zakładanymi efektami uczenia się* 

Grupy przedmiotów/Przedmiot Zakładane efekty uczenia się Formy i metody kształcenia 

zapewniające osiągnięcie 

efektów uczenia się   

Sposoby weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się osiągniętych 

przez studenta 
Prawoznawstwo W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat charakterystyki nauk 

prawnych, ich klasyfikacji oraz podziałów, pogłębiona 

wiedza o znaczeniu administracji podatkowej dla 

funkcjonowania państwa prawa K_W01 

- pogłębiona wiedza o podziałach instytucji prawnych w 

ramach prawa publicznego i prywatnego, o 

systematyzacji pionowej i poziomej prawa oraz 

umiejscowieniu prawa podatkowego w jej obrębie 

K_W02 

- pogłębiona wiedza o podziałach norm i przepisów 

prawnych, o zasadach techniki prawodawczej 

odnoszących się w szczególności do prawa publicznego, 

o tematyce źródeł prawa, klasyfikacjach źródeł i 

internacjonalizacji prawa K_W07 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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, 
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W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do 

oceny procesów wykładni i stosowania prawa 

publicznego K_U02 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

zjawisk społecznego oddziaływania prawa z 

uwzględnieniem dyrektyw wykładni funkcjonalnej 

K_U08 

- umiejętność klasyfikacji różnych rodzajów aktów 

prawnych, odróżniania czynności prawnych, czynów 

prawnych zgodnych i niezgodnych z prawem K_U09 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób twórczy, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych K_K05 

umiejętności i kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

 

Podstawy prawa cywilnego i handlowego W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o zagadnieniach prawa cywilnego i 

handlowego mających zasadnicze znaczenie dla 

administracji podatkowej K_W01 

- dogłębna znajomość specyfiki stosunków cywilno-

prawnych, na tym tle wiedza o specyfice stosunków 

podatkowo-prawnych  K_W04 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 
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stosunków cywilno-prawnych w kontekście 

problematyki podatkowej K_U01 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie 

K_U06 

- umiejętność analizowania ze zrozumieniem zjawisk 

społecznego oddziaływania instytucji podatkowych w 

tym wpływu określonych rozwiązań podatkowych na 

przepisy prawa cywilnego i handlowego K_U08 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, z 

zakresu prawa cywilnego i handlowego, zrozumienie 

potrzeby wykorzystywania wiedzy eksperckiej K_K01 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, umiejętność wykorzystania wiedzy o 

prawie cywilnym i handlowym w pracy zawodowej 

K_K05 

 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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. 

Rachunkowość W zakresie wiedzy: 

- dogłębna znajomość specyfiki różnorodnych 

stosunków prawnych oraz ich wykładni; na tym tle 

wiedza o specyfice problematyki rachunkowości w 

sferze podatkowo-prawnej K_W04 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej oraz ich 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, przeprowadzany 

w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 
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wykorzystywania przy zastosowaniu zasad 

rachunkowości K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zasad rachunkowości w kontekście problematyki 

podatkowej K_U01 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej z zakresu rachunkowości do wnikliwego i 

krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z 

zakresu problematyki prawa podatkowego K_U02 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy z zakresu 

rachunkowości i umiejętność jej praktycznego 

wykorzystania, świadomość istotnego znaczenia 

korzystania z wiedzy eksperckiej w zakresie 

rachunkowości K_K01 

 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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. 

Źródła prawa podatkowego W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

prawa podatkowego, o ich źródłach, zmianach i naturze, 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, przeprowadzany 

w formie: 
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zwłaszcza w kontekście konstytucyjnego systemu źródeł 

prawa K_W07 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji 

prawnych dotyczących problematyki podatkowej, a także 

o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian 

w przeszłości i współcześnie, zwłaszcza w kontekście 

konstytucyjnego systemu źródeł prawa K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej z zakresu konstytucyjnego systemu źródeł 

prawa podatkowego do wnikliwego i krytycznego 

analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu 

problematyki prawa podatkowego K_U02 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu prawa konstytucyjnego, dokonywanie 

samooceny własnych kwalifikacji, doskonalenie 

umiejętności, a także zrozumienie rangi wiedzy, w tym 

wiedzy eksperckiej w zakresie konstytucyjnych 

zagadnień podatkowo-prawnych K_K01 

 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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

Teoria prawa podatkowego W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o charakterze prawa podatkowego 

K_W01 

- dogłębna znajomość specyfiki stosunków 

podatkowoprawnych K_W04 

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków 

podatkowoprawnych K_W05 

- pogłębiona wiedza o strukturze norm podatkowych 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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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K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk podatkowoprawnych K_U01 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwej i krytycznej analizy 

konkretnych stosunków podatkowoprawnych K_U02 

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do 

krytycznej analizy stosunków podatkowoprawnych 

K_U06 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności w zakresie teorii prawa 

podatkowego, świadomość konieczności rozszerzania jej 

o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób 

profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy o teorii prawa 

podatkowego, umiejętność dokonywania samooceny 

własnych umiejętności i kompetencji w tym zakresie, 

zrozumienie znaczenia wiedzy eksperckiej w pracy 

zawodowej K_K01 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

 

Wykonywanie zawodu doradcy 

podatkowego 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej dotyczącej 

zdobywania uprawnień zawodowych oraz wykonywania 

zawodu doradcy podatkowego, pogłębiona wiedza o 

ramach prawnych i organizacyjnych wykonywania 

zawodu doradcy podatkowego, wiedza o funkcjach 

zawodu doradcy podatkowego K_W02 

- wykład konwersatoryjny 

- klasyczna metoda problemowa 

- studium przypadku 

 

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 
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- pogłębiona wiedza o obowiązkach doradców 

podatkowych, formach wykonywania zawodu, 

czynnościach doradztwa podatkowego, 

odpowiedzialności zawodowej, relacjach zachodzących 

między zawodem doradcy podatkowego a innymi 

zawodami związanymi z obsługą podmiotów prawa 

podatkowego K_W05  

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki wykonywania zawodu 

doradcy podatkowego, treści regulacji prawnej na 

poziomie ustawowym i podustawowym, a także 

projektowanych zmian regulacji prawnej K_W06 

- pogłębiona wiedza o zasadach nabywania uprawnień do 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz 

zasadach wykonywania tego zawodu K_W11 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu wykonywania 

zawodu doradcy podatkowego K_U02 

- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

podejmowania rozstrzygnięć właściwych przy 

wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego K_U07 

- umiejętność funkcjonowania jako profesjonalny 

doradca podatkowy lub funkcjonariusz aparatu 

skarbowego K_U12 

W kompetencji społecznych: 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 
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- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów 

moralnych i dylematów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego i 

rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej K_K03 

Zobowiązania podatkowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej z zakresu 

zobowiązań podatkowych K_W02 

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach 

podmiotów stosunków podatkowoprawnych, 

powstawaniu i wygasaniu zobowiązań podatkowych, 

sposobach weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe 

K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej, treści 

orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie 

ustawowym i podustawowym, a także o projektowanych 

zmianach regulacji prawnej, oraz wykorzystywaniu ich 

w toku procesu stosowania prawa w sprawach 

związanych z problematyką podatkową K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

zobowiązań podatkowych K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- wykład z prezentacją 

multimedialną 

- metoda konwersatoryjna,  

- studium przypadku 

- analiza i egzegeza tekstów 

prawnych 

- dyskusja 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 
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K_U07 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak 

opinie prawne K_U09 

- pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty K_U10 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności dotyczących zobowiązań 

podatkowych oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

wyzwań zawodowych w zakresie zobowiązań 

podatkowych K_K05 

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. 

 

Postępowania administracyjne – ogólne i 

podatkowe 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o prawnej regulacji postępowania 

administracyjnego ogólnego i podatkowego K_W02 

- pogłębiona wiedza o kompetencjach organów 

administracji oraz o prawach i obowiązkach stron w 

postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym 

K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki postępowania 

administracyjnego ogólnego i podatkowego dotyczących 

treści orzecznictwa, treści aktów prawnych, a także 

projektowanych zmian regulacji prawnej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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; 
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w sprawach administracyjnych i podatkowych K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

postępowania administracyjnego ogólnego i 

podatkowego K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych w postępowaniu 

administracyjnym oraz samodzielnego podejmowania 

właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak 

podania, decyzje oraz odwołania od decyzji w sprawach 

administracyjnych i podatkowych K_U09 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania 

administracyjnego oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny i samodzielny, będąc przygotowanym do 

realizacji wyzwań zawodowych przy stosowaniu 

postępowania administracyjnego ogólnego i 

podatkowego K_K05 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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. 

 

Opodatkowanie dochodu W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej podatków 

dochodowych K_W02 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, przeprowadzany 
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- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach 

podatników, płatników oraz ich pełnomocników w 

kontekście problematyki podatków dochodowych 

K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej w zakresie treści 

orzecznictwa oraz projektowanych zmian regulacji 

prawnej oraz wykorzystywania ich w toku procesu 

stosowania prawa w sprawach związanych z 

problematyką podatkową K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

podatków dochodowych K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych związanych z opodatkowaniem 

dochodów oraz samodzielnego podejmowania 

właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak 

opinie prawne w zakresie podatków dochodowych 

K_U09 

- umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

języku polskim, takich jak np. referaty K_U10 

- umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności dotyczących podatków dochodowych oraz 

-  metoda ćwiczeniowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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, 
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rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych dotyczących 

problematyki opodatkowania dochodu K_K05 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Podatki i opłaty lokalne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej podatków i 

opłat lokalnych K_W02 

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach 

podatników oraz inkasentów w kontekście problematyki 

podatków i opłat lokalnych K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących podatków i opłat lokalnych, treści 

orzecznictwa w tym zakresie, treści regulacji prawnej na 

poziomie krajowym oraz lokalnym, a także o 

projektowanych zmianach regulacji prawnej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

podatków i opłat lokalnych K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych w podatkach lokalnych oraz 

samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć 

w tym zakresie K_U07 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
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- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak 

decyzje określające/ustalające wysokość zobowiązania 

podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych 

K_U09 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny – 

K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób nowatorski, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych w kwestiach podatków i opłat 

lokalnych K_K05 

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. 

 

Wykładnia prawa podatkowego W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o znaczeniu wykładni prawa w 

ogólności dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

prawa  K_W01 

- pogłębiona wiedza o przyczynach wpływających na 

odmienność stosowania zasad wykładni w prawie 

podatkowym w stosunku do innych dziedzin prawa 

K_W03 

- pogłębiona wiedza o głównych przyczynach 

powstawania kontrowersji w procesach interpretacji 

prawa podatkowego K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 
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konkretnych rozstrzygnięć sądowych w kontekście 

przeprowadzonej w ich uzasadnieniach analizy spraw i 

zjawisk o charakterze prawnym K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych decyzji interpretacyjnych 

K_U07 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie 

wykorzystania reguł wykładni prawa podatkowego, 

zrozumienie potrzeby korzystania z wiedzy eksperckiej 

K_K01 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

 

Podatek od towarów i usług W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji 

podatkowo-prawnych występujących w sferze podatku 

od towarów i usług i ich strukturach, a w szczególności o 

ich zróżnicowanej prawnej regulacji K_W02 

- pogłębiona wiedza o różnorodnych stosunkach 

prawnych w sferze podatku od towarów i usług, ich 

specyfice oraz zależnościach zachodzących między 

różnymi podmiotami, w tym strukturami i instytucjami 

publicznymi w skali państwowej i międzynarodowej 

K_W03 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, w tym z zakresu prawa podatkowego 

w sferze podatku od towarów i usług, o ich źródłach, 

zmianach i naturze, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w administracji podatkowej 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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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K_W07  

- pogłębiona wiedza  o pojęciach, zasadach i środkach 

ochrony z zakresu prawa podatkowego w sferze podatku 

od towarów i usług K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu podatku od 

towarów i usług K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych w sferze podatku od 

towarów i usług, umiejętność analizowania przebiegu 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułowania własnych poglądów oraz formułowania 

uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych zachodzących w dziedzinie 

podatku od towarów i usług oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie 

K_U07 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy o podatku od towarów i usług, umiejętność 

doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie oraz 

rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, aby w 

sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową 

K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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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sferze podatku od towarów i usług, dokonywanie 

samooceny własnych kwalifikacji, świadomość 

znaczenia wiedzy eksperckiej w tym zakresie K_K01 

Podatek od spadków i darowizn, podatek od 

czynności cywilnoprawnych 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej z zakresu 

podatku od spadków i darowizn oraz podatku od 

czynności cywilnoprawnych K_W02 

- pogłębiona wiedza o źródłach prawa i konstrukcji 

normatywnej, pogłębiona wiedza o obowiązkach 

podatników podatku od spadków i darowizn oraz 

podatku od czynności cywilnoprawnych, zakresie i 

sposobach ustalania wysokości obciążeń podatkowych w 

tych podatkach, powstawania zobowiązań podatkowych, 

wymogach dokumentacyjnych w podatku od spadków i 

darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 

K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej, dotyczących 

treści orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie 

ustawowym i podustawowym, a także projektowanych 

zmian regulacji prawnej K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

podatku od spadków i darowizn oraz podatku od 

czynności cywilnoprawnych K_U02 

- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych z zakresu problematyki podatku 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, sprawdzane 
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od spadków i darowizn oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz samodzielnego podejmowania 

właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak 

opinie prawne z zakresu problematyki podatku od 

spadków i darowizn oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych K_U09 

- umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

języku polskim z zakresu problematyki podatku od 

spadków i darowizn oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych, takich jak np. referaty K_U10 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy z zakresu problematyki podatku od spadków i 

darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

wyzwań zawodowych dotyczących zagadnień z zakresu 

problematyki podatku od spadków i darowizn oraz 

podatku od czynności cywilnoprawnych K_K05 

w formie: odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych już 

zagadnień, udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Podatek akcyzowy i podatek od gier W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o obowiązkach podatników podatku 

akcyzowego i podatku od gier, zakresie i sposobach 

ustalania wysokości obciążeń podatkowych w tych 

podatkach, powstawania zobowiązań podatkowych 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, przeprowadzany 

w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 
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K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatku akcyzowego i 

podatku od gier, dotyczących treści orzecznictwa, treści 

regulacji prawnej na poziomie ustawowym i 

podustawowym K_W06 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji 

prawnych dotyczących problematyki podatku 

akcyzowego i podatku od gier, a także o przyczynach, 

przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

współcześnie K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w kontekście problematyki 

podatku akcyzowego i podatku od gier K_U01 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do analizowania konkretnych spraw z 

zakresu problematyki podatku akcyzowego i podatku od 

gier K_U02 

- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych w zakresie podatku akcyzowego 

i podatku od gier oraz samodzielnego podejmowania 

właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

- umiejętność rozumienia zjawisk społecznego 

oddziaływania podatku akcyzowego i podatku od gier 

K_U08 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

- studium przypadku 

 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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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wiedzy o podatku akcyzowym i podatku od gier, 

rozszerzania jej o wymiar interdyscyplinarny, by w 

sposób profesjonalny rozstrzygać problemy prawne w 

tym zakresie K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 

dotyczących instytucji podatku akcyzowego i podatku od 

gier, świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej w tym 

zakresie K_K01 

Prawo celne i dewizowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej prawa celnego i 

dewizowego K_W02 

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach 

podmiotów dokonujących obrotu towarowego z 

zagranicą w kontekście prawa celnego, jak i dewizowego 

K_W05  

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki celnej, dotyczących treści 

orzecznictwa, unijnego soft law oraz projektowanych 

zmian regulacji prawnej oraz wykorzystywania ich w 

toku procesu stosowania prawa w sprawach związanych 

z problematyką celną i dewizową K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

prawa celnego i dewizowego K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 uczenia się i jej 
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faktycznych i prawnych z zakresu problematyki prawa 

celnego i dewizowego oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie 

K_U07 

- umiejętność przygotowania dokumentów prawnych z 

zakresu problematyki prawa celnego i dewizowego w 

języku polskim, takich jak opinie prawne dotyczące 

prawa celnego i dewizowego K_U09 

- umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności z zakresu problematyki prawa celnego i 

dewizowego oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania 

różnorodnych wyzwań zawodowych przy 

rozwiązywaniu zagadnień z zakresu problematyki prawa 

celnego i dewizowego K_K05 

udokumentowanie. 

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. 

 

Administracyjne postępowanie egzekucyjne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o egzekucji administracyjnej i jej 

zasadniczym znaczeniu dla administracji podatkowej 

K_W01 

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków 

egzekucyjnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków 

K_W05 

- pogłębiona wiedza  o pojęciach, zasadach i środkach 

ochrony z zakresu postępowania egzekucyjnego w 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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 



Załącznik nr 8 do uchwały Nr 6/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

dostosowania efektów uczenia się oraz programów studiów na kierunku administracja I i II stopnia, doradztwo podatkowe II stopnia, prawo ochrony środowiska II stopnia do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

administracji K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

egzekucji administracyjnej K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw egzekucyjnych i przebiegu 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułowania własnych poglądów oraz formułowania 

uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

spraw egzekucyjnych K_U04 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę 

zawodową, inspirując innych do takiego działania 

K_U13 

 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu postępowania egzekucyjnego, a także 

zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobistego, zrozumienie rangi 

wiedzy eksperckiej K_K01 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

 

Postępowanie sądowo-administracyjne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji 

związanych z możliwością zaskarżenia decyzji 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, przeprowadzany 
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podatkowych, interpretacji a także aktów prawa 

miejscowego o charakterze podatkowym K_W02 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych 

dotyczących problematyki podatkowej oraz 

wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa 

w sprawach związanych z problematyką podatkową 

K_W06  

- pogłębiona wiedza o koncepcjach teoretycznych 

dotyczących problematyki prawa podatkowego i o ich 

historycznej ewolucji związanej z praktyką orzeczniczą 

sądów administracyjnych K_W09 

- pogłębiona wiedza o pojęciach, zasadach i środkach 

ochrony z zakresu prawa podatkowego przewidzianych 

w postępowaniu sądowo-administracyjnym K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w kontekście problematyki 

podatkowej w orzecznictwie sądów administracyjnych 

K_U01 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

podejmowania właściwych rozstrzygnięć w zakresie 

możliwości poddania sądowej kontroli zaistniałej 

sytuacji K_U07 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

pisma procesowe w sprawach sądowoadministarcyjnych 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

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 uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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, 
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K_U09 

- umiejętność aktywnego uczestnictwa jako podmiot 

prowadzący samodzielną działalność w zakresie usług 

doradztwa podatkowego w tym występowania przed 

sądem administracyjnym, umiejętność współdziałania z 

osobami nie będącymi specjalistami w tym zakresie 

K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność przygotowania projektów społecznych 

uwzględniając ich aspekty administracyjno-prawne oraz 

skutki społeczne w zakresie poddania sądowej kontroli 

aktów prawa miejscowego związanego z daninami 

publicznymi K_K04 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Prawo i postępowanie karne skarbowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o instytucjach podatkowych 

mających znaczenie dla właściwego rozumienia i 

stosowania prawa karnego skarbowego oraz z zakresu 

specyficznej filozofii karania na podstawie KKS  

K_W02 

- pogłębiona wiedza o stosunkach z zakresu prawa 

podatkowego, będących jednym z kluczowych 

elementów ponoszenia odpowiedzialności karnej 

skarbowej, pogłębiona wiedza o podstawach, zasadach i 

warunkach ponoszenia odpowiedzialności karnej 

skarbowej, pogłębiona wiedza o organach, które są 

powołane do ujawniania czynów karnych skarbowych i 

uprawnione do prowadzenia postępowań 

przygotowawczych w tego typu sprawach, z akcentem na 

szczególne znaczenie tzw. organów finansowych i ich 

uprawnień do negocjowania warunków na jakich będą 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się, 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, 
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skłonne wnieść do sądu wniosek o udzielenie zezwolenia 

sprawcy na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

K_W03  

- pogłębiona wiedza o stronach postępowania karnego 

skarbowego, ich rolach w procesie, prawach i 

obowiązkach, pełnomocnikach procesowych oraz na 

temat właściwości organów orzekających w sprawach 

karnych skarbowych, w tym uprawnionych do karania w 

trybie mandatowym K_W05 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych i ich 

wykorzystywaniu na potrzeby postępowania karnego 

skarbowego K_W06 

- pogłębiona wiedza o normach obowiązujących w 

obszarze prawa karnego skarbowego, których naruszenie 

skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej oceny i wyjaśniania zjawisk 

społecznych w kontekście problematyki podatkowej i 

odpowiedzialności karnej skarbowej K_U01 

- umiejętność analizowania i oceny przebiegu 

określonego postępowania karnego skarbowego K_U03 

- umiejętność  biegłego stosowania przepisów karnych 

skarbowych K_U05 

- umiejętność przygotowania i przedstawiania ustnych 

wystąpień w problemowych sprawach karnych 

skarbowych K_U10 

W kompetencji społecznych: 

umiejętności i kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

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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- świadomość odpowiedzialności ciążącej na 

przedstawicielach zawodów prawniczych biorących 

udział w postępowaniu karnym skarbowym, zrozumienie 

konieczności dokonywania oceny własnej wiedzy, 

świadomość rangi wiedzy eksperckiej w postępowaniu 

karnym skarbowym K_K01 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów 

prawnych, moralnych i dylematów etycznych w 

postępowaniu karnym skarbowym i rozstrzygania ich 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej K_K03 

Analiza podatkowa W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji normatywnej różnych 

rodzajów instytucji podatkowo-prawnych K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych 

stosunków prawnych regulowanych prawem 

podatkowym i ich odrębności od stosunków 

cywilnoprawnych oraz ich wzajemnych relacjach 

K_W04 

- pogłębiona wiedza o okolicznościach mogących 

powodować powstanie stosunku podatkowo-prawnego 

K_W05 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji 

prawnych dotyczących problematyki podatkowej, wiedza 

o sposobach rozstrzygania problemów intertemporalnych 

K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

rozstrzygania sprawy podatkowej z wykorzystaniem 

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- studium przypadku 

 

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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wiedzy z zakresu procedury podatkowej oraz procedur 

szczególnych K_U04 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych 

w celu rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych, 

umiejętność wskazywania konsekwencji prawno-

podatkowych, alternatywnych wersji przebiegu operacji 

gospodarczej (planowanie podatkowe) K_U05 

- umiejętność  dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych oraz samodzielnego 

projektowania rozstrzygnięć organów podatkowych 

K_U06 

- umiejętność ustalania wpływu określonych rozwiązań 

podatkowych na wybór optymalnego kształtu operacji 

gospodarczych K_U08 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność dokonywania oceny aspektów 

podatkowych różnorodnych działań społecznych K_K04 

- umiejętność twórczego podejścia do interpretacji prawa 

podatkowego K_K05 

Historia skarbowości* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o historii skarbowości i jej 

znaczeniu dla administracji podatkowej K_W01 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji 

prawnych dotyczących instytucji skarbowości, w tym 

także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych 

zmian w przeszłości K_W08 

- pogłębiona wiedza o koncepcjach teoretycznych 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

 

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 
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dotyczących skarbowości i o ich historycznej ewolucji 

K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej 

historii skarbowości do krytycznej analizy dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej i samodzielnego 

ich rozstrzygania K_U06 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

sposobu, w jaki historia skarbowości oddziałuje na 

współczesne regulacje prawa podatkowego K_U08 

- umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

języku polskim takich, jak. referaty, opinie prawne, 

wnioski itp., budowane na podstawie analizy 

historycznych uwarunkowań skarbowości K_U10 

- umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy historycznej i 

umiejętności z niej wynikających, aby w sposób 

profesjonalny wykonywać pracę zawodową (K_K06) 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy historycznej, 

zrozumienie potrzeby jej rozwijania w celu dokształcania 

zawodowego K_K01 

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. 

 

Prawo pomocy publicznej* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat instytucji pomocy 

publicznej, a w szczególności jej zróżnicowanej prawnej 

regulacji, kształtowanej przez prawo pierwotne Unii 

Europejskiej, jak również przez praktykę orzeczniczą 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 

praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej K_W02 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- studium przypadku 

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 
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- pogłębiona wiedza o różnorodnych stosunkach 

prawnych dotyczących pomocy publicznej (a w 

szczególności stosunkach z zakresu prawa podatkowego, 

kwestii dotyczących projektów unijnych, a także prawa 

zamówień publicznych) i ich specyfice, zachodzących 

między różnymi podmiotami, w tym strukturami i 

instytucjami publicznymi w skali państwowej i 

międzynarodowej K_W03  

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

upoważnionych do identyfikacji pomocy publicznej 

K_W07  

- pogłębiona wiedza o zasadach ochrony wynikających z 

prawidłowej identyfikacji pomocy publicznej w 

konkretnej sprawie, wiedza o środkach ochrony prawnej 

stosowanych w przypadku nieprawidłowej identyfikacji 

pomocy publicznej K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

spraw dotyczących ewentualnej identyfikacji pomocy 

publicznej w konkretnym przypadku K_U04 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy z 

zakresu prawa pomocy publicznej do wnikliwego i 

krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z 

zakresu prawa pomocy publicznej K_U02 

- umiejętność wykorzystania wiedzy do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i ich samodzielnego rozstrzygania, w 

zakresie identyfikacji pomocy publicznej, jak również 

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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podejmowania decyzji o notyfikacji pomocy publicznej 

do Komisji Europejskiej K_U06 

- umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności z zakresu prawa pomocy publicznej oraz 

rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny (projekty 

unijne, zamówienia publiczne), aby w sposób 

profesjonalny wykonywać pracę zawodową 

(samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia) – K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność organizowania swojej pracy i 

odpowiedniego jej planowania z wykorzystaniem wiedzy 

dotyczącej prawa pomocy publicznej K_K03 

Administracja skarbowa – organizacja i 

funkcjonowanie* 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach organów 

skarbowych i ich strukturze, a w szczególności o  

zróżnicowanej prawnej regulacji ich funkcjonowania 

K_W02 

- pogłębiona wiedza o prawnej regulacji dotyczącej 

organizacji i funkcjonowania administracji skarbowej,  a 

także o statusie pracownika tej administracji K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

wpływu roli prawidłowej organizacji administracji 

skarbowej na sprawne funkcjonowanie systemu 

skarbowego K_U08 

- umiejętność przygotowania projektów aktów prawa 

miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych, 

- wykład  problemowy 

 

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; 
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zgodnie z zasadami techniki prawodawczej K_U09 

- umiejętność aktywnego uczestnictwa jako kierownik 

komórki organizacyjnej urzędu lub biura, organ 

monokratyczny w administracji skarbowej, kierujący 

zespołem z zakresu usług doradztwa podatkowego 

K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność skutecznego organizowania i kierowania 

pracą innych osób K_K03 

3. pracy pisemnej polegającej 

na opracowaniu wskazanego 

tematu lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji; 

dotyczących zagadnień wchodzących 

w zakres treści kształcenia. 

Umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania* 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o instytucjach prawa podatkowego 

związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania 

K_W02 

- pogłębiona wiedza o koncepcjach teoretycznych 

dotyczących umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania i o ich historycznej ewolucji K_W09  

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania K_U02 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, korzystając z baz danych orzeczeń 

sądów krajowych i zagranicznych  K_U13 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów 

moralnych i dylematów etycznych związanych z 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

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 wskazanego 

tematu lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 
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zagadnieniem podwójnego opodatkowania K_K03 

 

umiejętności i kompetencji; 

dotyczących zagadnień wchodzących 

w zakres treści kształcenia. 

Europejskie prawo podatkowe* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o europejskim prawie podatkowym 

i jego znaczeniu dla administracji podatkowej K_W01 

- pogłębiona wiedza o specyfice europejskiego prawa 

podatkowego oraz jego wykładni K_W04 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania informacji o 

europejskim prawie podatkowym i orzecznictwie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów 

europejskiego prawa podatkowego K_U01 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

spraw podatkowych z  elementem europejskim K_U04 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych z elementem europejskim oraz 

samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć 

w tym zakresie K_U07 

- umiejętność aktywnej działalności jako podmiot 

prowadzący samodzielną działalność w zakresie usług 

doradztwa podatkowego  K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy z zakresu 

europejskiego prawa podatkowego i umiejętności, 

samoocena własnych kwalifikacji,  doskonalenie swoich 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

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 wskazanego 

tematu lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji; 

dotyczących zagadnień wchodzących 

w zakres treści kształcenia. 
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umiejętności K_K01 

Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o  istocie i zasadach 

funkcjonowania systemu podatkowego we współczesnej 

gospodarce rynkowej K_W01 

- pogłębiona wiedza na temat funkcji podatków i 

systemu podatkowego, wiedza o elementach konstrukcji 

podatków oraz ich klasyfikacjach wg różnych kryteriów 

podziału K_W03 

- pogłębiona wiedza o możliwościach i 

uwarunkowaniach wykorzystania podatków i systemu 

podatkowego jako instrumentów polityki gospodarczej 

K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania i poszerzania wiedzy 

teoretycznej, oceny wykorzystania i skuteczności 

instrumentów podatkowych w ramach polityki 

gospodarczej K_U01 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności 

związanych z ekonomicznymi aspektami opodatkowania, 

zrozumienie istoty wiedzy eksperckiej w tym zakresie 

K_K01 

 

- wykład problemowy 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 wskazanego 

tematu lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji; 

dotyczących zagadnień wchodzących 

w zakres treści kształcenia. 

Urzędowe interpretacje prawa 

daninowego** 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat instytucji interpretacji 

ogólnej i indywidualnej przepisów prawa podatkowego, 

interpretacji przepisów prawa celnego i interpretacji co 

do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których 

- wykład konwersatoryjny 

 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 
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wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę 

daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne K_W02 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

upoważnionych do wydawania urzędowych interpretacji 

prawa daninowego w zakresie dotyczącym tego 

przedmiotu ich działania K_W07 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki stosowania przepisów 

materialnego prawa podatkowego, prawa celnego i 

przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia 

przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz ich 

wykorzystania w toku procesu stosowania prawa w 

sprawach związanych z problematyką prawa 

podatkowego K_W06  

- pogłębiona wiedza o zasadach ochrony wynikającej z 

zastosowania się do wydanej na własny wniosek lub 

wniosek osoby, którą się reprezentuje, pisemnej 

interpretacji indywidualnej przepisów prawa 

podatkowego lub interpretacji ogólnej przepisów prawa 

podatkowego K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

spraw podatkowych z wykorzystaniem procedury 

wydawania interpretacji prawa daninowego jako 

procedury szczególnej K_U04 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

kompetencje społeczne, sprawdzane 

w formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 
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zjawisk społecznego oddziaływania instytucji 

urzędowych interpretacji prawa daninowego K_U08 

- umiejętność przygotowania wniosku o wydanie 

urzędowej interpretacji prawa daninowego, tj. wniosku o 

wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa 

podatkowego, interpretacji indywidualnej przepisów 

prawa podatkowego, interpretacji przepisów prawa 

celnego i interpretacji co do zakresu i sposobu 

zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek 

świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

K_U09  

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność organizowania własnej pracy i 

odpowiedniego jej zaplanowania z wykorzystaniem 

instytucji urzędowej interpretacji prawa daninowego 

K_K02 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny poprzez wykorzystanie w działalności 

zawodowej instytucji interpretacji prawa daninowego 

K_K05 

Ewidencje i dokumentacja podatkowa** W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków podatkowo-

prawnych oraz ich wykładni K_W04 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej, ich 

ewidencjonowania i dokumentowania K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- wykład konwersatoryjny 

 

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 
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- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w kontekście problematyki 

prowadzenia ewidencji i dokumentacji podatkowej 

K_U01 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw związanych z ewidencją podatkową 

K_U02 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy o ewidencji 

podatkowej i umiejętności w zakresie prowadzenia 

dokumentacji podatkowej  K_K01 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 

Procedury kontrolne w prawie 

podatkowym** 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji 

podatkowo-prawnych zaangażowanych w 

przeprowadzanie procedur kontrolnych w prawie 

podatkowym K_W02 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki procedur kontrolnych w 

sprawach podatkowych K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do 

krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej kontrolera i doradcy podatkowego K_U06 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

decyzje podatkowe i postanowienia, pisma procesowe w 

sprawach sądowoadministarcyjnych dotyczące kontroli 

- wykład konwersatoryjny 

- studium przypadku 

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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podatkowej K_U09 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób 

innowacyjny, realizując zadania z zakresu kontroli 

podatkowej K_K05 

Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań 

podatkowych** 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o regulacji prawnej zabezpieczenia 

wykonania zobowiązań podatkowych K_W02 

- pogłębiona wiedza o zasadach i środkach  ochrony z 

zakresu zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych 

w celu rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu 

zabezpieczenia i umiejętność przewidywania skutków 

prawnych podjętych rozstrzygnięć K_U05 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

skutków zastosowania zabezpieczenia wykonania 

zobowiązań podatkowych  K_U08 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów 

moralnych i dylematów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego i 

rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej K_K03 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- studium przypadku 

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. 

Opłaty publiczne** W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o istocie wyodrębnienia opłat w 

systemie danin publicznych, o ich podstawie prawnej 

- wykład informacyjny Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 
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oraz właściwa identyfikacja ich zakresu podmiotowego i 

przedmiotowego K_W02 

- pogłębiona wiedza o poszczególnych prawnych 

formach działania administracji podatkowej 

zmierzających do ustalenia, określenia lub  pobrania 

opłaty publicznej K_W04 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność właściwej analizy przebiegu i sposobu 

załatwienia konkretnej sprawy administracyjnej, której 

przedmiotem jest opłata publiczna K_U02 

- umiejętność prognozowania przebiegu sprawy 

dotyczącej opłaty publicznej w oparciu o przepisy prawa 

i wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego 

K_U07 

- umiejętność do pracy w zespole, umiejętność 

podejmowania decyzji, a także dochodzenia do 

konsensusu - K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność przygotowywania projektów społecznych 

lub gospodarczych uwzględniając ich aspekty 

podatkowo-prawne oraz skutki społeczne, w tym 

możliwości naliczania opłat publicznych 

- wykład problemowy 

- metoda referatu 

- studium przypadku 

 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, sprawdzane 

w formie: udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 

System finansowy ubezpieczeń 

społecznych** 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących finansów ubezpieczeń społecznych  K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

Zaliczenie konwersatorium na 

ocenę wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, sprawdzane 

w formie: udziału w dyskusji, 
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działań ZUS w zakresie składek na ubezpieczenia 

społeczne K_U02 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu finansów ubezpieczeń społecznych, świadomość 

rangi wiedzy eksperckiej K_K01 

 wygłoszonych referatów, prac 

pisemnych opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 

Transfer pricing** W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat charakteru problematyki 

cen transferowych z perspektywy prawnej i 

ekonomicznej K_W01 

- pogłębiona wiedza o specyfice instytucji 

podatkowoprawnych w sferze cen transferowych i ich 

strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanej 

prawnej regulacji K_W02 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji z 

zakresu cen transferowych, o ich źródłach, zmianach i 

naturze, a także o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w administracji podatkowej K_W07 

- pogłębiona wiedza o pojęciach, terminach z zakresu 

cen transferowych K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk ekonomicznych i prawnych w kontekście 

problematyki cen transferowych K_U01 

- umiejętność  dokonywania analizy sposobów 

załatwiania konkretnych spraw z zakresu cen 

transferowych i przebiegu postępowania w tych 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- studium przypadku 

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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sprawach i na tym tle umiejętność formułowania 

własnych poglądów K_U03 

- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych z zakresu cen transferowych 

oraz samodzielnego podejmowania właściwych 

rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

- doskonalenie umiejętności językowych w zakresie nauk 

prawno-podatkowych K_U11 

- umiejętność pracy z zastosowaniem założenia, że 

cenami transferowymi można zajmować się wyłącznie w 

ramach dużych zespołów ludzkich o różnorodnym 

wykształceniu i z różnych krajów, umiejętność 

komunikowania się z nimi w sprawach zawodowych 

K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu cen transferowych, samoocena własnych 

kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności, a 

także zrozumienie znaczenia wiedzy, w tym wiedzy 

eksperckiej, przy rozstrzyganiu dylematów prawnych 

K_K01 

Recent problems and developments in taxing 

turnover and consumption** 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice opodatkowania obrotu i 

konsumpcji oraz przepisów dotyczących opodatkowania 

obrotu i konsumpcji K_W01 

- pogłębiona wiedza o różnorodnych stosunkach 

prawnych wiążących się z opodatkowaniem obrotu i 

konsumpcji K_W03 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- studium przypadku 

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 
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- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków 

podatkowo-prawnych w sferze opodatkowania obrotu i 

konsumpcji oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także pogłębiona wiedza o podmiotach stosunku 

podatkowo-prawnego, w tym i funkcjach pełnomocnika 

podatnika K_W05  

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych, odpowiedzialnych za regulację w 

zakresie opodatkowania i konsumpcji K_W07 

- pogłębiona wiedza o koncepcjach teoretycznych 

dotyczących problematyki prawa podatkowego w 

zakresie opodatkowania obrotu i konsumpcji i o ich 

historycznej ewolucji K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do 

wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych 

spraw i zjawisk z zakresu problematyki prawa 

podatkowego w sferze opodatkowania obrotu i 

konsumpcji K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw podatkowych z zakresu 

opodatkowania obrotu oraz konsumpcji i przebiegu 

postępowania w tych sprawach i na tym tle 

formułowania własnych poglądów oraz formułowania 

uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03 

- umiejętność stosowania przepisów prawnych w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu 

zajęć, rozwiązywanych kazusów. 
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opodatkowania obrotu i konsumpcji i umiejętność 

przewidywania  skutków prawnych podjętych 

rozstrzygnięć K_U05 

- doskonalenie umiejętności językowych w zakresie nauk 

prawno-podatkowych K_U11 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu opodatkowania obrotu i konsumpcji, samoocena 

własnych kwalifikacji i świadomość wiedzy eksperckiej 

K_K01 

- umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy, a 

także umiejętność skutecznej organizacji i kierowania 

pracą innych osób K_K02 

Język obcy specjalistyczny W zakresie umiejętności: 

- umiejętność posługiwania się językiem obcym na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

terminologii prawniczej 

- umiejętność porozumiewania się przy pomocy różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych na tematy związane 

z prawem 

- umiejętność brania udziału w debacie i jej prowadzenia 

– przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk 

oraz dyskutowania o nich 

- umiejętność zrozumienia głównych zagadnień 

wykładów na tematy związane z kierunkiem studiów i 

innych złożonych form prezentacji 

akademickich/zawodowych, identyfikując postawy i 

- metoda kognitywno-

komunikacyjna 

- zastosowanie różnych mediów 

oraz urozmaiconych form pracy 

studenta 

Zaliczenie lektoratu na ocenę oraz 

egzamin – według zasad 

określonych przez Studium 

Praktycznej Nauki Języków 

Obcych UMK 
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opinie mówców oraz większość rozmówców 

- umiejętność analizowania i interpretacji tekstów 

prawniczych oraz znajdowania w nich informacji 

potrzebnych do funkcjonowania w środowisku 

akademickim i zawodowym 

- umiejętność formułowania przejrzystych i 

szczegółowych wypowiedzi pisemnych związanych z 

dyscypliną naukową właściwą dla studiowanego 

kierunku, przestrzegając konwencji gatunku 

- umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów o 

średniej skali trudności przy zastosowaniu terminologii 

fachowej związanej z kierunkiem studiów 

(realizowanych przez 2 semestry) na poziomie B2+  

- realizując efekt uczenia się K_U11 

Praktyki W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej z baz 

orzecznictwa sądowego oraz interpretacji urzędowych 

oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania 

prawa w sprawach związanych z problematyką 

podatkową K_W06 

- pogłębiona wiedza o podstawach prawnych działania 

administracji skarbowej oraz normach etycznych 

obowiązujących jej pracowników K_W07 

- pogłębiona wiedza o zasadach wykonywania zawodu 

doradcy podatkowego K_W11 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych 

- praktyczna nauka zawodu 

 

Zaliczenie praktyki dokonuje 

kierownik praktyk na podstawie 

dziennika praktyk i pisemnej analizy 

podatkowej, którą student musi 

przygotować w trakcie praktyki. 
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w celu rozstrzygania konkretnych spraw podatkowych 

K_U05 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, wskazując na 

wady i zalety przyjętego w nich sposobu rozstrzygnięcia 

problemu podatkowego K_U09 

- umiejętność wykonywania pracy jako pracownik 

administracji podatkowej lub osoba wykonująca zawód 

doradcy podatkowego, w tym osoba organizująca pracę 

innych osób K_U12 

W kompetencji społecznych: 

- umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy, 

umiejętność właściwego przygotowania się do pracy, 

umiejętność wykonywania pracy współdziałając z 

innymi osobami i korzystając z ich doświadczenia 

zawodowego K_K02 

Seminarium 

magisterskie i 

przygotowanie do 

egzaminu 

dyplomowego 

Seminarium W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice nauk prawnych i ich 

zasadniczym znaczeniu dla administracji podatkowej 

K_W01 

- pogłębiona wiedza o regulacji normatywnej różnych 

rodzajaów instytucji podatkowo-prawnych K_W02 

- pogłębiona wiedza o różnorodnych stosunkach 

prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym w 

zakresie prawa międzynarodowego i unijnego K_W03 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji 

prawnych dotyczących problematyki podatkowej, wiedza 

o zasadach podejmowania rozstrzygnięć problemów 

- metoda seminaryjna 

- indywidualne konsultacje 

Zaliczenie seminarium (wraz z 

przygotowaniem pracy 

dyplomowej) 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. 

 

Praca dyplomowa 

Egzamin dyplomowy 
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intertemporalnych K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w kontekście problematyki 

podatkowej, w tym ustalania skutków 

podatkowoprawnych zachowań podatnika K_U01 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

wpływu instytucji podatkowych na zachowania 

podatników K_U08 

- umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje 

multimedialne K_U10 

W kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

samoocena własnych kwalifikacji, świadomość 

znaczenia wiedzy eksperckiej przy wykonywaniu 

zawodu doradcy podatkowego K_K01 

- umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy, 

przygotowania materiałów do przygotowania pracy 

magisterskiej  K_K02 

Praktyki** 

Wymiar praktyk Praktyki obejmują 15 dni roboczych.  

Forma odbywania praktyk Praktyki można odbyć w kancelarii doradcy podatkowego lub radcy prawnego (adwokata) specjalizującego się w problematyce 

podatkowej, w organie podatkowym (w tym samorządowym kolegium odwoławczym, urzędzie gminy – komórce 

organizacyjnej zajmującej się poborem podatków), ministerstwie finansów, sądzie administracyjnym lub za zgodą Dziekana w 

podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, o ile aktywność studenta będzie związana ze stosowaniem przepisów 

dotyczących podatków, ceł lub innych dochodów publicznych. 
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Zasady odbywania praktyk  

 

Praktykę odbywa się na drugim roku studiów. Praktyka trwa 15 dni roboczych. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 8 pkt 

ECTS, które przypisywanie są do semestru trzeciego i czwartego. 

Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik praktyk na podstawie dziennika praktyk i pisemnej analizy podatkowej, którą student 

musi przygotować w trakcie praktyki.  

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. Do analizy student może dołączyć komentarz merytoryczny. 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

 

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

 Dyscyplina naukowa lub artystyczna Punkty ECTS 

liczba % 

1. Nauki prawne 

 

120 100% 
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Nauki prawne Pozostałe 

dyscypliny 

Prawoznawstwo 4 4 - - 1,8 4 

Podstawy prawa cywilnego i handlowego 7 7 - - 3 7 

Rachunkowość 8 8 - - 3 8 

Źródła prawa podatkowego 3 3 - - 1,2 3 

Teoria prawa podatkowego 3 3 - - 1,2 3 

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego 2 2 - - 1,2 2 

Zobowiązania podatkowe 6 6 - - 3 6 
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Postępowania administracyjne – ogólne i podatkowe 6 6 - - 3 6 

Opodatkowanie dochodu 8 8 - - 3,6 8 

Podatki i opłaty lokalne 3 3 - - 1,5 3 

Wykładnia prawa podatkowego 3 3 - - 1,4 3 

Podatek od towarów i usług 7 7 - - 3,6 7 

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
2 2 - - 1,2 2 

Podatek akcyzowy i podatek od gier 3 3 - - 1,5 3 

Prawo celne i dewizowe 3 3 - - 1,5 3 

Administracyjne postępowanie egzekucyjne 3 3 - - 1,8 3 

Postępowanie sądowo-administracyjne 5 5 - - 3 5 

Prawo i postępowanie karne skarbowe 5 5 - - 3 5 

Analiza podatkowa 3 3 - - 1,8 3 

Historia skarbowości* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 

Prawo pomocy publicznej* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 

Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 



Załącznik nr 8 do uchwały Nr 6/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

dostosowania efektów uczenia się oraz programów studiów na kierunku administracja I i II stopnia, doradztwo podatkowe II stopnia, prawo ochrony środowiska II stopnia do 

wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

* Wykład do wyboru (jeden spośród sześciu) 

** Konwersatorium do wyboru (dwa spośród ośmiu) 

Europejskie prawo podatkowe* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 

Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania* 2* 2* - 2* 1,4* 2* 

Urzędowe interpretacje prawa daninowego** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Ewidencje i dokumentacja podatkowa** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Procedury kontrolne w prawie podatkowym** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Opłaty publiczne** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

System finansowy ubezpieczeń społecznych** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Transfer pricing** 2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Recent problems and developments in taxing turnover 

and consumption** 
2** 2** - 2** 1,4** 2** 

Język obcy specjalistyczny 3 3 - 3 1,2 3 

Praktyki 8 8 - 8 8 - 

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 
19 19 - 19 7,2 19 

RAZEM: 120 120/100% 0/0% 

 

36/30% 61,9/51,6% 112/93,3% 
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Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 16 kwietnia 2019 r.  
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