Zarządzenie nr 9/2019
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania opiekuna kierunków studiów i specjalności
objętych umową o współpracy z dnia 17 stycznia 2019 r.
z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała nr
32/2012 z 25 kwietnia 2012, obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3
stycznia 2017, w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2012 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego), Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii zarządza,
co następuje:
§1
Powołuje się mgra Artura Halasz na opiekuna kierunków studiów i specjalności,
objętych umową o współpracy z dnia 17 stycznia 2019 r. z Państwową Komisją
Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego (dalej Komisją), tj.:
1) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku
Administracja, specjalność Doradztwo podatkowe i podatki,
2) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I (specjalność Prawo podatkowe)
i II (specjalność Doradztwo podatkowe i podatki) stopnia na kierunku Ekonomia.
§2
Wykaz przedmiotów, realizowanych w ramach kierunków i specjalności wskazanych
w § 1, został określony w załącznikach nr 1 i 2 do umowy z dnia 17 stycznia 2019 r.
zawartej z Komisją.
§3
Celem działań opiekuna jest monitorowanie realizacji programów kształcenia
obejmujących zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na
doradcę podatkowego.
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§4
Działania opiekuna obejmują w szczególności:
Badanie treści programowych realizowanych w ramach poszczególnych
przedmiotów objętych umową z Komisją w zakresie zgodności z sylabusem
przesłanym do Komisji wraz z wnioskiem o zawarcie umowy.
Weryfikację realizowanych form zaliczeń i egzaminów w ramach przedmiotów
wskazanych w pkt 1 w zakresie zgodności z odpowiednimi programami studiów.
Monitorowanie poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności poprzez m.in. hospitacje
oraz analizę wyników zaliczeń i egzaminów.
Opracowywanie do dnia 30 września danego roku raportu dotyczącego
realizowanych treści programowych, weryfikacji form zaliczeń i egzaminów oraz
monitorowania poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności z danego roku
akademickiego.
Wskazywanie Dziekanowi nieprawidłowości dotyczących działań określonych w pkt.
1-3.
Rozpatrywanie skarg i wniosków studentów dotyczących realizowanych treści
programowych oraz form zaliczeń i egzaminów w ramach przedmiotów wskazanych
w pkt 1.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku
akademickiego 2018/2019.
prof. dr hab. Karol Kiczka
DZIEKAN

