
 

Załącznik  

do Uchwały nr 2726 

Senatu UwB 

z dnia 24 czerwca  2020 r. 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
studiów podyplomowych 

DORADZTWO PODATKOWE 

 

1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: W y d z i a ł  P r a w a  

2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie 7 

3. Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach uczenia się (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): nauki prawne 

4. Ogólne cele uczenia się: Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną 

do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W ramach 

studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę 

podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu – przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) 

uzupełniona o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. 

5. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego: Tak 

6. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Ogólna wiedza o prawie, w szczególności ogólna wiedza z zakresu prawa podatkowego, 

ukończenie studiów wyższych na poziomie 6 lub 7 

 

Symbol* 

opisu 

charakterystyk  

II stopnia 

PRK  

OPIS CHARAKTERYSTYK  

II STOPNIA PRK  

Symbol** 

efektu 

kierunkowego 

OPIS ZAKŁADANYCH  

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: 

S_P7S_WG 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska 

oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniająca złożone zależności 

między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 

KA7_WG1 

ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności 

prawa podatkowego, ich istoty i celu, a także miejscu 

w systemie nauk i relacjach względem innych nauk 



obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia 

z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe 

dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym 

– również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej związanej z ich kierunkiem 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych 

lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek 

studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

KA7_WG2 
ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa 

podatkowego 

S_P7S _WK 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, 

w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  

 

zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy 

rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

KA7_WK1 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w zakresie właściwym dla prawa, 

w szczególności prawa podatkowego i wykonywania zawodu 

doradcy podatkowego 

KA7_WK2 

zna system polskiego prawa podatkowego, istniejące 

powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania 

polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem 

międzynarodowym 

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

S_P7S _UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać 

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  

 właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji,  

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, 

w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych,  

 przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod 

i narzędzi 

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 

problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów 

o profilu praktycznym  

 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 

badawczymi 

KA7_UW1 

potrafi prawidłowo interpretować i oceniać zjawiska i procesy 

(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) związane 

ze stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego, 

w szczególności wykonywaniem zawodu doradcy 

podatkowego 

KA7_UW2 

posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism 

procesowych, przygotowywania pisemnych analiz 

i interpretacji konkretnych problemów prawnych z zakresu 

prawa podatkowego 

S_P7S_UK 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców 

 

prowadzić debatę 

KA7_UK1 
poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje prawa 

podatkowego 

KA7_UK2 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi 

wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych 
S_P7S_UO kierować pracą zespołu  KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa 



 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

podatkowego, wykorzystuje normy prawa podatkowego 

do rozwiązywania konkretnych problemów 

KA7_UO2 

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia 

określonych norm prawych prawa podatkowego 

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami  

S_P7S_UU 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 
KA7_UU1 potrafi prognozować zmiany w prawie podatkowym 

KA7_UU2 

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn 

i przebiegu zmian zachodzących w prawie podatkowym; 

poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, 

wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach 

prawnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

S_P7S _KK 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

KA7_KK1 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

KA7_KK2 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

S_P7S _KO 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego  

 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

KA7_KO1 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

KA7_KO2 

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej 

działalności 

S_P7S _KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:  

 rozwijania dorobku zawodu,  

 podtrzymywania etosu zawodu,  

 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania 

na rzecz przestrzegania tych zasad 

KA7_KR1 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu 

KA7_KR2 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

 
 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

 

* S_P7S_WG – przykładowy symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK  ** SP7_WG01– przykładowy symbol efektu uczenia się 

S - dziedzina nauk społecznych 

H - dziedzina nauk humanistycznych 

X - dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

T - dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

L – dziedzina nauk teologicznych 

 SP7 efekty uczenia się dla studiów podyplomowych na poziomie 6 lub 7 PRK 

P6, P7 lub P8 – poziom PRK  



S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego 

W – wiedza (kategoria opisowa)  W – wiedza (kategoria opisowa) 

G – głębia i zakres 

K – kontekst 
 G – głębia i zakres 

K – kontekst 

U – umiejętności (kategoria opisowa)  U – umiejętności (kategoria opisowa) 

W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

 W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)  K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa) 

K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

  01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

 

  

 



  

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa jednostki prowadzącej kształcenie: W y d z i a ł  P r a w a  

2. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe 

3. Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry 

4. Założenia ogólne: 

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii 

oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, 

Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób 

zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta 

w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie 

do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.  

W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia 

z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego 

wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego 

(w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa 

finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie 

na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach 

podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. 

Niewątpliwym atutem proponowanych studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów 

prowadzone są przez praktyków oraz kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką. 

5. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60 pkt. 

6. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200 godz. 

7. Program zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa dnia 15 maja 2020 r., obowiązuje od roku 

akademickiego 2020/2021. 

 

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW 

Przedmioty 
Punkty 

ECTS 

Odniesienie  

do zakładanych  
efektów uczenia się 

Sposób  

 weryfikacji zakładanych  
efektów uczenia się 

I. Przepisy prawa w praktyce 

doradcy podatkowego: 
 źródła prawa i wykładnia prawa 

 podstawy prawa cywilnego 

 podstawy prawa 

gospodarczego 

 podstawy międzynarodowego 

prawa podatkowego 

 prawo celne i dewizowe 

 przepisy o doradztwie 

podatkowym 

 etyka doradcy podatkowego 

14 

 

KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł  

II. Zobowiązania i postępowanie 

podatkowe: 
 zobowiązania podatkowe 

 postępowanie podatkowe 

8 KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł 



KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

III. Ekonomiczne aspekty prawa 

podatkowego: 
 rachunkowość 

 analiza finansowa 

 ewidencja podatkowa i zasady 

prowadzenia ksiąg 

8 KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł 

IV. Administracyjne aspekty 

prawa podatkowego: 
 egzekucja administracyjna 

 administracja finansowa i 

kontrola skarbowa 

 zaskarżanie i kontrola decyzji 

podatkowych 

 orzecznictwo w sprawach 

podatkowych 

 prawo karne skarbowe 

12 KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł 

V. Podatki stanowiące dochód 

budżetu państwa: 
 podatek dochodowy od osób 

fizycznych  

 podatek dochodowy od osób 

prawnych  

 ryczałty podatkowe 

 podatek VAT 

 podatek akcyzowy 

 podatek od gier 

12 KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł 

VI. Podatki stanowiące dochód 

budżetu gminy: 
 podatek od spadków i darowizn 

 podatek od czynności cywilno-

prawnych i opłata skarbowa 

 podatki i opłaty lokalne 

6 KA7_WG1; KA7_WG2; 

KA7_WK1; KA7_WK2; 

KA7_UW1; KA7_UW2; 

KA7_UK1; KA7_UK2; 

KA7_UO1; KA7_UO2; 

KA7_UU1; KA7_UU2; 

KA7_KK1; KA7_KK2; 

KA7_KO1; KA7_KO2; 

KA7_KR1; KA7_KR2 

Egzamin w formie testu 

obejmującego pytania 

z przedmiotów składających 

się na dany moduł 

 

 III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych 

przewiduje realizację praktyk) 

Program Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe nie przewiduje realizacji praktyk 

zawodowych w toku studiów. 

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 obecność na zajęciach w wymiarze min. 70 %, 

 zaliczenie (egzamin w formie testu) na ocenę z poszczególnych modułów (bloków) 

przedmiotowych – średnia ocen jest oceną końcową na świadectwie ukończenia Studiów. 
 



 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 
 

 

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej kształcenie: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe 

Plan zaopiniowano na Radzie Wydziału dnia 15 maja 2020 roku.  

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Kod przedmiotu 

USOS 
PKT 
ECTS 

Forma 
Zaliczenia 

Liczba godzin zajęć 
wykłady ćwiczenia seminaria 

1. Blok I – przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego 370-SPD-1PPDP 14 egzamin 52 - - 

  źródła prawa i wykładnia prawa  

 podstawy prawa cywilnego  

 podstawy prawa gospodarczego  

 podstawy międzynarodowego prawa podatkowego  

 prawo celne i dewizowe  

 przepisy o doradztwie podatkowym   

 etyka doradcy podatkowego  

   4 
4 

18 
6 
8 
8 
4 

  

2. Blok II – Zobowiązania i postępowanie podatkowe 370-SPD-1ZPP 8 egzamin 24 - - 

  zobowiązania podatkowe   

 postępowanie podatkowe 

   12 
12 

  

3. Blok III – Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego 370-SPD-1EAPP 8 egzamin 18 - - 

  rachunkowość  

 analiza finansowa 

 ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg  

   6 
6 
6 

  

4. Blok IV – Administracyjne aspekty prawa podatkowego 370-SPD-1ASPP 12 egzamin 36 - - 

  egzekucja administracyjna  

 administracja finansowa i kontrola skarbowa  

 zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych  

 orzecznictwo w sprawach podatkowych  

 prawo karne skarbowe  

   4 
8 
8 
8 
8 

  

5. Blok V – Podatki stanowiące dochód budżetu państwa 370-SPD-1PSDBP 12 egzamin 48 - - 

  podatek dochodowy od osób fizycznych  

 podatek dochodowy od osób prawnych  

 ryczałty podatkowe  

 podatek VAT  

 podatek akcyzowy  

 podatek od gier  

   12 
12 
4 

12 
6 
2 

  

6. Blok VI – Podatki stanowiące dochód budżetu gminy 370-SPD-1PSDBG 6 egzamin 22 - - 

  podatek od spadków i darowizn  

 podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbowa  

 podatki i opłaty lokalne  

   6 
4 

12 

  

Razem:  60  200 


