
Uchwała nr 23/II/2019  
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii   

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 lutego 2019 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 stanowi, co następuje:  

  

§ 1  

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

programu kształcenia na kierunku Ekonomia I i II stopnia, tj.: 

 1) zmiana metody realizacji przedmiotów:  

a) „Wprowadzenie do finansów publicznych i prawa finansowego” (pkt 1 Matrycy efektów 

kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Prawo 

podatkowe”, na str. 20) z zaliczenia pisemnego na test; 

b) „Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego” (pkt 2 Matrycy efektów kształcenia, 

form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Prawo podatkowe”, na 

str. 20) z odpowiedzi ustnej na test; 

c) „Zobowiązania podatkowe” (pkt 4 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach specjalności „Prawo podatkowe”, na str. 20) z zaliczenia 

pisemnego na test; 

d) „Regulacje ogólnego prawa podatkowego w interpretacjach i orzecznictwie” (pkt 15 

Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach 

specjalności „Prawo podatkowe”, na str. 21) z zaliczenia pisemnego na test; 

e) „Prawo karne skarbowe” (pkt 10 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach specjalności „Prawo podatkowe”, na str. 21) z egzaminu 

pisemnego na test; 

f) „Wykroczenia i przestępstwa podatkowe” (pkt 16 Matrycy efektów kształcenia, form ich 

realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Prawo podatkowe”, na str. 21 ) z 

odpowiedzi ustnej na test; 

g) „Polityka gospodarcza” (pkt 18 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 18) z egzaminu 

pisemnego i zaliczenia pisemnego, odpowiednio na egzamin ustny i odpowiedź ustna; 

h) „Ekonometria” (pkt 19 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 18) z zaliczenia pisemnego 

na odpowiedź ustną; 



h) „Miary ryzyka finansowego” (pkt 6 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów kursowych wykład do wyboru”, na str. 18) z 

zaliczenia pisemnego na odpowiedź ustną; 

 2) zmiana metody realizacji przedmiotów:  

a) „Arytmetyka finansowa” (pkt 11 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 17) poprzez dodanie 

odpowiedzi ustnej; 

b) „Matematyka”’ (pkt 1 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 17) poprzez dodanie 

zaliczenia pisemnego; 

c) „Nauka o przedsiębiorstwie” (pkt 4 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 17) poprzez 

wykreślenie zaliczenia pisemnego; 

 3) przedmiot „Warsztaty ze stosowania prawa” w ramach specjalności „Prawo 

podatkowe” (pkt 17 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji, na str. 21 oraz w planach studiów pod poz. 10, na str. 29 oraz str. 36) 

otrzymuje brzmienie: „Warsztaty ze stosowania prawa podatkowego”.  

 

§ 2  

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

programu kształcenia na kierunku Ekonomia I i II stopnia, tj.: 

 1) zmiana metody realizacji przedmiotów:  

a) „Podatki samorządowe” (pkt 1 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe”, na str. 20) z egzaminu 

pisemnego na test; 

b) „Podatki bezpośrednie w interpretacjach i orzecznictwie” (pkt 5 Matrycy efektów 

kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo 

podatkowe”, na str. 20) z projektu i zaliczenia pisemnego na test; 

c) „Międzynarodowe standardy rachunkowości” (pkt 4 Matrycy efektów kształcenia, form 

ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe”, na 

str. 20) z zaliczenia pisemnego na test; 

d) „Rachunkowość finansowa” (pkt 7 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe”, na str. 21) z egzaminu 

pisemnego na test; 

e) „Rachunkowość MSR/MSSF” (pkt 12 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji 

oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe”, na str. 21) z 

projektu na test; 



 2) zmiana metody realizacji przedmiotu „Wykonywanie zawodu doradcy 

podatkowego”  (pkt 2 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji w ramach specjalności „Doradztwo podatkowe”, na str. 20) poprzez usunięcie 

egzaminu pisemnego i pozostawienie testu; 

 3) zmiana metody realizacji przedmiotów:  

a) „Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych” (pkt 8 Matrycy efektów 

kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów 

obligatoryjnych”, na str. 18) z zaliczenia pisemnego na odpowiedź ustną; 

b) „Krajowy Rynek Emerytalny” (pkt 3 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji 

oraz metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów kursowych wykład do wyboru”, na str. 19) 

z testu na odpowiedź ustną; 

c) „Metody analizy i prognozowania indeksów giełdowych” (pkt 5 Matrycy efektów 

kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów kursowych 

konwersatoria do wyboru (lista2)”, na str. 19) z egzaminu pisemnego, testu, zaliczenia 

pisemnego na projekt i odpowiedź ustną; 

 4) zmiana metody realizacji przedmiotów:  

a) „Ekonomia matematyczna” (pkt 3 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz 

metod weryfikacji w ramach „Przedmiotów kursowych konwersatoria do wyboru (lista2)”, 

na str. 19) poprzez dodanie odpowiedzi ustnej; 

b) „Finanse osobiste” (pkt 12 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod 

weryfikacji w ramach „Przedmiotów obligatoryjnych”, na str. 18) poprzez dodanie 

projektu; 

c) „Ekonomia rynków rozwijających się” (pkt 7 Matrycy efektów kształcenia, form ich 

realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Gospodarka światowa”, na str. 

23) poprzez wykreślenie zaliczenia pisemnego; 

d) „Nowe trendy w gospodarce” (pkt 10 Matrycy efektów kształcenia, form ich realizacji 

oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Ekonomia i społeczeństwo”, na str. 22) 

poprzez wykreślenie egzaminu pisemnego i odpowiedzi ustnej; 

e) „Prawo koncentracji przedsiębiorców” (pkt 6 Matrycy efektów kształcenia, form ich 

realizacji oraz metod weryfikacji w ramach specjalności „Gospodarka światowa”, na str. 

23) poprzez wykreślenie egzaminu pisemnego i projektu. 

 

§ 2  

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

rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.  

 

          Dziekan 

                prof. dr hab. Karol Kiczka 

 


