
Uchwała nr 106/VI/2018  
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii   

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 czerwca 2018 r.   
  

w sprawie zmiany programu kształcenia   

na kierunku Administracja studia II stopnia   
  

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała nr 

32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.), Rada Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii stanowi, co następuje:  

  

§ 1  

  Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 1/I/2018 w sprawie 

programu kształcenia na kierunku Administracja II stopnia polegające na: 

  - dodaniu przedmiotu w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe i podatki” o 

nazwie „Podatki bezpośrednie i pośrednie” w wymiarze 30 godzin (wykład na zaliczenie, 2 

punkty ECTS, przedmiot prowadzony przez Katedrę Prawa Finansowego) w semestrze 

zimowym drugiego roku (str. 28 i 34 programu pod pozycją nr 1a); 

  - zmianie liczby godzin w podsumowaniach liczbowych na str. 29 i 34 poprzez 

dodanie liczby 30 godzin dla semestru zimowego oraz dla łącznej ich liczby; 

  - zmianie liczby godzin w tabelach nr VII i IX poprzez dodanie liczby godzin 30 dla 

drugiego roku studiów; 

  - zmianie liczby punktów ECTS dla przedmiotu „Podania i pisma w sprawach 

podatkowych” (str. 28 i 34 programu pod pozycją nr 3) z 2 na 1 punkt oraz „Analiza 

podatkowa”  (str. 28 i 34 programu pod pozycją  nr 4) z 2 na 1 punkt; 

 - dodaniu w tabeli nr V - Matryca efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji na str. 22 w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe i podatki” po pkt 8 

pkt 8a w brzmieniu „Podatki bezpośrednie i pośrednie” z przypisaniem efektów kształcenia 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U05, K_K01, K_K02, K_K03, z formą realizacji 

w postaci wykładu oraz metodą weryfikacji w postaci testu. 

  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do studiów 

rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.  

 


