
Uchwała nr 107/VI/2018  
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii   

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 czerwca 2018 r.   
  

w sprawie zmiany programu kształcenia   

na kierunku Ekonomia studia I i 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 UWr stanowi, co następuje:  

 

 § 1  

  Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 1/2/2018 w sprawie 

programu kształcenia na kierunku Ekonomia I stopnia polegające na: 

  - usunięciu w ramach specjalności „Prawo podatkowe” przedmiotu „Organizacja 

aparatu skarbowego” (str. 20, poz. nr 5 w tabeli nr 4 Matryca efektów kształcenia, form 

ich realizacji oraz metod weryfikacji, str. 27, poz. nr 5, str. 33, poz. nr 5); 

  -  zmianie liczby punktów ECTS dla przedmiotu „Zobowiązanie podatkowe” w 

ramach specjalności „Prawo podatkowe” (str. 27, poz. nr 5, str. 33, poz. nr 5 programu 

kształcenia) z 2 na 3 oraz zmianie liczby punktów ECTS dla przedmiotu „Wprowadzenie do 

finansów publicznych i prawa finansowego” w ramach specjalności „Prawo podatkowe”  

(str. 27, poz. nr 1, str. 33, poz. nr 1) z 3 na 4; 

  - zmianie liczby godzin poprzez zmniejszenie sumy godzin o 12 w podsumowaniu 

na str. 27 oraz w zestawieniu godzin dydaktycznych ze specyfikacją typów modułów zajęć 

oraz liczby egzaminów i pkt ECTS dla roku drugiego na str. 39; 

  - zmianie liczby godzin poprzez zmniejszenie sumy godzin o 10 w podsumowaniu 

na str. 33 oraz w zestawieniu godzin dydaktycznych ze specyfikacją typów modułów zajęć 

oraz liczby egzaminów i pkt ECTS dla roku drugiego na str. 40; 

  - zmianie metody weryfikacji przedmiotu „Organizacja i funkcjonowanie KAS” str. 

21, poz. nr 14 w tabeli nr 4 Matryca efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji z formy odpowiedzi ustnej na test. 

 

§ 2 

  Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr 1/2/2018 w sprawie 

programu kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia polegające na: 

  - zmianie przedmiotu prowadzonego dla specjalności „Doradztwo podatkowe” 

określonego jako „Prawno-podatkowe aspekty fuzji i przejęć” na przedmiot „Podatki 



bezpośrednie i pośrednie” (str. 21, poz. nr 11 w tabeli nr 4 Matryca efektów kształcenia, 

form ich realizacji oraz metod weryfikacji, str. 26, poz. nr 11, str. 31, poz. nr 11); 

  - określeniu liczby godzin 30 dla przedmiotu „Podatki bezpośrednie i pośrednie” 

(str. 26, poz. nr 11, str. 31, poz. nr 11); 

  - przypisaniu efektów kształcenia w postaci K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, 

K_U03, K_K05, K_K06, z formą realizacji test (str. 21, poz. nr 11 w tabeli nr 4 Matryca 

efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji) ; 

  - zmianie liczby godzin poprzez dodanie 16 godzin (str. 26, poz. nr 11, str. 26 

podsumowanie godzin dla specjalności „Doradztwo podatkowe” oraz str. 34 w zestawieniu 

godzin dydaktycznych ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt 

ECTS dla roku drugiego); 

  - zmianie liczby godzin poprzez dodanie 20 godzin (str. 31, poz. nr 11, str. 31 

podsumowanie godzin dla specjalności „Doradztwo podatkowe”  oraz str. 35 w zestawieniu 

godzin dydaktycznych ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt 

ECTS dla roku drugiego). 

 

§ 2  

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

rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.  

 

 


