
Uchwala nr 1869
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 27 kwietnia 20lk r.

w sprawie utworzenia kierunku doradztwo podatkowe,
w zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych studi6w clrugiego stopnia

i prowadzenia tego kierunku przez lyydzial Prawa
oraz okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkl. ll Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek doradztvvo podatkowe,
studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie
przez Wydzial Prawa, pocz4wszy od roku akademickiego 201712018, w formie
studi6w stacj onamych i niestacjonamych.

$2
Senat okre6la efekty ksaalcenia dla kierunku doradzt'vvo podatkowe,, studia
drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi
Zalqcznlk do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zal4cznik
do Uchwaly nr 1869

Senatu Uniwers)'tetu w Bialymsloku
z dnia 27 kwietnia 20l6 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA
dla kierunku studi6w doradztwo podatkowe

studia drugiego stopnia - profil o916lnoakademicki

Kierunek studi6w doradztwo podatkowe wpis sig w obszar ksztalcenia nauk spolecznych.

Studentom zaproponowane s4 efekty ksztalcenia w zakesie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji

spolecznych, wlaSciwych dla dziedziny nauk prawnych w dyscyplinie prawo, kt6ra jest dyscyplin4

wiod4cq.

ObiaSnienia oznacze6:

K (przed podkre6lnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w

drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolej ne numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKT6W KSZTAT-CENIA

Po ukoficzeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku studi6w
do ra dztw o p o dat kat,e absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresi€

nauk
spolecznych

WIEDZA

K W02
ma poszerzon4 wiedzg na temat r62nych rodzaj6w instltucji
podatkowoprawnych i ich struktur, a w szczeg6lnoSci ich zr6Znicowanej

prawnej regulacj i
s2A W02

K W03

ma poglQbion4 wiedzg na temat r6Znorodnych stosunk6w prawnych,

a w szczeg6lno5ci dotycz4cych prawa podatkowego, a takze o relacjach

zachodz4cych migdzy r62nymi podmiotami, w tym strukturami

i instl.tucjami publicznymi w skali paristwowej (samorzqdowej)

i migdzynarodowej

s2A W03

K W04
ma poglgbion4 wiedzg na temat specyfiki r6Znorodnych stosunk6w

prawnych odpowiadaj4cych poszczeg6lnym galgziom prawa orM
uykladni; na tym tle zna specyfikg stosunk6w podatkowoprawnych

ich s2A w04



K W05

ma poglgbionq wiedzg o podmiotach stosunk6w podatkowoprawnych oraz

o zasadach nawi4zywania, ksztaltowania, zmiany i rozwiqzywania tych
stosunk6w, a takZe posiada rczszerzon1 wiedzg o podmiotach stosunku
podatkowoprawnego, w tym o funkcjach reprezentanta podatnika

s2A W05

K W06
ma rozszerzonq wiedzg na temat pozyskiwania danych dotycz4cych
problematyki podatkowej oraz wykorzystywania ich w toku procesu

stosowania prawa w sprawach zwi4zanych z problematyk4 podatkow4
s2A W06

K W07

ma rozszerzon4 wiedzg na temat regulacji prawnych dotycz4cych
organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych, w tym
z zakresu prawa podatkowego, o ich 2r6dlach, zmianach i naturze, a takze

o zasadach i normach etycznych funkcjonuj4cych w administracji
podatkowej

s2A W07

K W08
ma rozszerzor4 wiedzg na temat proces6w zmian regulacji prawnych

dotycz4cych problematyki podatkowej, 
^ 

takze o przyczynach, przebiegu

i konsekwencjach tych zmian w przeszloSci i wsp6lcze6nie
s2A W08

K W09
ma uporz4dkowan4 wiedzg o koncepcjach teoretycznych dotycz4cych
problematyki prawa podatkowego i o ich ewolucji

s2A W09

K Wlo zna i rozumie pojgcia, zasady i Srodki ochrony z zakresu prawa
podatkowego

s2A Wl0

K Wll

zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej i zbiorowej
aktywnoSci zawodowej dotyczqcej wiedzy z zakresu prawa podatkowego
otaz ma rozszerzon4 wiedzg na temat planowania drogi wlasnego rozwoju
w instytucjach administracyjnych, innych instyucjach publicznych
i spoleczno-politycznych, a tak2e w formie indywidualnej i zawodowej
dzialalnodci gospodarczej oraz uslugowej, w tym prowadzenia uslug
doradczych w zakresie prawa podatkowego

s2A W11

K Wt2
zna i roz.amie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
przemyslowej i prawa autorskiego oraz koniecznoSt zarzqdzania zasobami
wlasnoSci intelektualnej

s2A W1 1

UMIEJETNOSCI

K UOl
potrafi prawidlowo interpretowa6 i wyjaSniai zjawiska spoleczno-prawne
na gruncie prawa podatkowego

S2A UOl

K UO2

do poglgbionego
zjawisk z zakresu

potrafi wykorzysta6 wiedzg teoretyczn4
i krytycznego analizowania konkretnych spraw i
problematyki prawa podatkowego

S2A UO2

K UO3

potrafi analizowai spos6b zalatwiania konkretnych spraw podatkowych
i przebieg postgpowania w tych sprawach i na tym tle formulowai wlasne
pogl4dy oraz formulowai uzasadnione postulaty zmian

S2A UO3

K UO4
potrafi precyzyjnie prognozowai przebieg spraw podatkowych
z wykorzystaniem procedur podatkowych i innych

S2A UO4

K UO5

potrafi biegle stosowad przepisy prawne w celu rozstrzygania
poszczeg6lnych spraw podatkowych i ma umiejgtnodd przewidywania
skutk6w prawnych podjgtych rozstrzygnigi

S2A UO5

K UO6
wykorzystuje zdobyt4 wiedzg do krytycznej analizy dylemat6w
pojawiaj4cych sig w pracy zawodowe.j i samodzielnego ich rozstrzygania

S2A UO6



K UO7
analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie
podejmuje wla5ciwe rozstrzygnigcia w tym zakresie

S2A UO7

K UO8
posiada umiejgtnoSd rozumienia i doglgbnego analizowania zjawisk
spolecznych na gruncie prawa podatkowego

S2A UO8

K UO9

posiada umiejgtnoSd przygotowania w jgzyku polskim dokument6w
prawnych, takich jak np. decyzje podatkowe, postanowienia, wezwania,
odwolania, zulalenia, podania w sprawach podatkowych, a takZe projekty
akt6w prawa lokalnego

S2A UO9

K UlO
ma poglgbion4 umiejgtnoS6 przygotowania wyst4pieri ustnych w jgzyku
polskim i jgzyku obcym, takich jak np. wnioski, opinie prawne.
prezentacje multimedialne

S2A UlO

K UlI doskonali umiejgtnoSci jgzykowe w zakresie nauk prawnopodatkowych S2A UI I

KOMPETENCJE SPOI,ECZNE

K KOI
rozumie potrzebg uczenia sig przez cale 2ycie, potrafi inspirowai
i organizowai proces uczenia sig innych os6b

S2A KOI

K KO2

potrafi wsp6lpracowa6 w grupie w celu efektywnej realizacji
postawionych zadafr; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa jako
lider, kt6ry organizuje i kieruje prac4 zespol6w ludzkich, jako aktywny
czlonek zespol6w pracowniczych a takze jako podmiot prowadz4cy
samodzieln4 dzialalnoSi w zakresie uslug doradztwa podatkowego

S2A KO2

K KO3
potrafi opracowai hierarchig i strukturg instrument6w sluZ4cych realizacli
przyjgtych zaloZei

S2A KO3

K KO4
potrafi zidentyfikowai i rozstrzygai dylematy zwi4zane z wykonywaniem
zawodu

S2A KO4

K KO5
samodzielnie przygotowuje projekty spoleczne lub gospodarcze

uwzglgdniajqc ich aspekty podatkowoprawne oraz skutki spoleczne
S2A KO5

K KO6
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupelniai wiedzg i umiejgtnoS6, a takZe

rozwija6 je interdyscyplinarnie
S2A KO6

K KO7 potrafi mySle6 i dzialat, w spos6b przedsigbiorczy S2A KO7


