SENAT

UCHWAŁA NR R.0000.158.2020
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie

ustalenia programu studiów podyplomowych Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym
Działając na podstawie § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat
ustala:
§1
Program studiów podyplomowych Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym.
§2
Program studiów podyplomowych Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym, stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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SENAT

Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.158.2020 z 24 września 2020 r.
Nazwa studiów podyplomowych (kierunku):
Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym
168
Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

(min. 140)

(min. 30)

27

Imię i nazwisko kierownika studiów:
Krzysztof Biernacki
e-mail:
krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl

Telefon:

Pok./bud.
103a

1.Sylwetka absolwenta i cele studiów
SYLWETKA ABSOLWENTA: Osoba znająca system podatkowy, umiejąca samodzielnie formułować oceny
zgodności rozliczenia poszczególnych transakcji z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
CEL: Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, ze w szczególnym
uwzględnieniem wpływu finansów oraz prawa na polski system podatkowy. Aktualizacja wiedzy o
bieżących zmianach w obszarze tego systemu w Polsce oraz na świecie. Przekazanie umiejętności
prawidłowego stosowania przepisów podatkowych
Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
1. Podstawowa znajomość przepisów o rachunkowości oraz podstaw prawa gospodarczego
2. Umiejętność łatwego wyszukiwania informacji z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego
3. Łatwość współpracy z innymi osobami oraz wspólnego ustalania celów i zadań

3. Efekty uczenia się na poziomie całego programu
Opis efektów uczenia się

Symbol

Odniesienie do
charakterystyk poziomów
6-8 drugiego stopnia
typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach
systemu szkolnictwa
wyższego / charakterystyk
poziomów drugiego stopnia
typowych dla kwalifikacjo o
charakterze zawodowym

WIEDZA
FPDP_W1
FPDP _W2

Uczestnicy utrwalą wiedzę ogólną z zakresu przepisów
prawa podatkowego
Uczestnicy przyswoją informacje dotyczące regulacji
podatkowych w zakresie objętym programem studiów.
UMIEJĘTNOŚCI
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P7S-WG

P7S-WG

SENAT
FPDP_U1

FPDP_U2

FPDP_K1

FPDP_K2

Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać podstawową
wiedzę teoretyczną w wykonywaniu czynności
zawodowych, a także do opisu i analizowania realnych
procesów zachodzących w strefie systemu podatkowego
Uczestnicy będą potrafili określić potencjalne obszary
ryzyka podatkowego w świetle aktualnego orzecznictwa
sądowego
KOMPETENCJE SPOŁECZE

P7S-UW

Uczestnicy będą potrafili uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności, zostaną również przygotowani do
pełnienia zawodu doradcy podatkowego
Uczestnicy będą mogli przewidzieć i oszacować
podatkowe konsekwencje poszczególnych zdarzeń
związanych z obciążeniami podatkowymi osób prawnych
oraz osób fizycznych

P7S-KK

P7S-UW

P7S-KK

4. Program studiów
Lp.

P1P2-

P3P4-

P5-

P6P7-

P8-

P9-

P10-

P11-

Przedmiot / moduł

Przedmiot/moduł w języku
angielskim

Moduł PRAWO CYWILNE I HANDLOWE
System i wykładnia
Structure and interpretation
of the law
prawa
Prawo cywilne w
General part of the civil law
doradztwie podatkowym
in the tax advisory
- część ogólna
Prawo rzeczowe a
Property law in the tax
obciążenia podatkowe
advisory
nieruchomości
Prawo spadkowe a
Inheritance law in the tax
zobowiązania podatkowe advisory
Zobowiązania
cywilnoprawne i ich
Civil law obligaton and its
tax consequences
konsekwencje
podatkowe
Spółki osobowe w prawie Personal companies in the
commercial law
handlowym
Spółki kapitałowe w
Capital companies in the
commercial law
prawie handlowym
Prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne:
Bankruptcy law and its tax
counsequences
zagadnienia prawno –
podatkowe
Spółki hybrydowe i ich
Hybrid structures,
rozliczenia podatkowe i
accounting and law issues
bilansowe
Elementy procedury
Civil law procedures
cywilnej, rodzaje
postępowań
Moduł PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
Odpowiedzialność
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Criminal responsibility,
commercial crimes

Liczba
godzin
łącznie

Liczba
godzin
teoretycznych

Liczba
godzin
praktycznych

Punkty
ECTS

4

2

2

1

4

2

2

1

4

2

2

1

4

2

2

1

8

4

4

2

8

4

4

1

8

4

4

1

8

4

4

1

4

2

2

1

4

2

2

1

8

4

4

1

SENAT

P12P13-

P14P15P16-

P17-

P18P19P20P21P22P23-

P24-

P25-

P26-

karna, przestępstwa
gospodarcze
Postępowanie karne i
karne skarbowe
Odpowiedzialność
karna skarbowa
Moduł FINANSE
Wpływ opodatkowania
na decyzje finansowe
przedsiębiorstw
Elementy rynku
finansowego
Instrumenty finansowe i
ich opodatkowanie
Moduł PODATKI
Podatek VAT w świetle
aktualnego
orzecznictwa
Podatki dochodowe w
świetle aktualnego
orzecznictwa
Kontrola podatkowa i
celno - skarbowa
Procedury celne
Podatek akcyzowy
Międzynarodowe
rozliczenia podatkowe
Prawo podatkowe UE,
wymiana informacji
podatkowych
Transakcje
restrukturyzacyjne i ich
opodatkowanie (aporty,
przekształcenia)
Postępowanie sądowo administracyjne
Ceny transferowe,
dokumentacja
podatkowa i
sprawozdawczość
podmiotów
powiązanych

Criminal proceeding and
criminal fiscal proceeding

8

4

4

1

16

8

8

3

8

4

4

1

4

2

2

1

4

2

2

1

VAT tax in practice

8

4

4

1

Income taxes in practice

8

4

4

2

Tax audit

8

4

4

1

Dutes proceedings
Excise tax

4
4

2
2

2
2

1
1

International tax settlements

8

4

4

1

European tax law,
international tax information
exchange

8

4

4

1

Restructurization in the tax
law

8

4

4

1

Judicial proceeding

4

2

2

1

Transfer pricing

4

2

2

1

168

84

84

30

Fiscal criminal responsibility

Influence of taxes on
entrepreneurs’ decisions
Financial market – selected
issues
Financial instruments and its
taxation

Suma:

5. Metody i narzędzia dydaktyczne
M1- Wykład z zastosowanie środków wizualizacji danych
M2- Warsztaty dla uczestników
M3- Rozwiązywanie studiów przypadków

6. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
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a) na poziomie poszczególnych przedmiotów (ocena formująca i podsumowujaca)

O1- Rozwiązywanie problemów w ramach analizy przypadków
O2- Egzamin końcowy w formie testu
7. Kwalifikacja cząstkowa PRK
Poziom 7 charakterystyki II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
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