Studia Podyplomowe "Podatki i
doradztwo podatkowe" (edycja V).
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/06/13198/410994

Cena netto

3 900,00 zł

Cena brutto

3 900,00 zł

Cena netto za godzinę

20,00 zł

Cena brutto za
godzinę

20,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

195

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-08

Termin zakończenia
usługi

2020-09-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-06

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-27

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych w zakresie wskazanym innym
przepisami prawa, w których określono
wymagania w zakresie świadczenia tych usług,
nadane przez zewnętrzny podmiot

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Osoba do kontaktu

Romana Dziubalska

E-mail

bsp@ue.poznan.pl

Telefon

61 854 30 63

Cel usługi
Cel edukacyjny
Pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów
podatkowych. Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy, bądź pogłębienie wiedzy, podwyższenie
kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym,
administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych
szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także przygotowanie słuchaczy do
egzaminu z zakresu doradztwa podatkowego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Podatki i system podatkowy.
2. Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe.
3. Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe.
4. Rachunkowość finansowa.
5. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa.
6. Doradztwo podatkowe - praktyka i przyszłość zawodu.
7. Ordynacja podatkowa. Administracja skarbowa, kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa.
8. Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach
podatkowych oraz orzecznictwo podatkowe ETS i NSA.
9. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

11. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
12. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów. Wybór formy opodatkowania.
13. Podatek od towarów i usług.
14. Podatek akcyzowy.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier.
16. Podatki i opłaty celne.
18. Podatek od niektórych instytucji finansowych i podatek od sprzedaży detalicznej.
19. Seminarium podyplomowe z zakresu podatków i opłat publicznych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe Uczelnia wystawi świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Studia umożliwiają uzyskanie 89 punktów ECTS.

Wiedza:
Absolwent zna i rozumie:
1. W zaawansowanym stopniu teorie i metody analityczne stanowiące wsparcie przy podejmowaniu
decyzji optymalizacyjnych i realizacji zamierzonych celów strategicznych przez podmioty uczestniczące
w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz w procesie stanowienia, egzekwowania
przestrzegania praw i obowiązków podatkowych.
2. Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania świadczenia usług doradztwa podatkowego w ujęciu
krajowym i międzynarodowym oraz dostrzega skomplikowane zależności pomiędzy poszczególnymi
obszarami wiedzy niezbędnej do wykonania zawodu doradcy podatkowego.
3. Posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości podatkowej, rozliczenia zobowiązań
podatkowych, postępowań i procedur administracyjnych, działalności organów podatkowych oraz
wymogów formułowanych w odniesieniu do zawodu doradcy podatkowego

Umiejętności:
Absolwent potrafi:
1. Egzekwować prawa przysługujące podatnikom i wypełniać obowiązki podatkowe oraz wskazać prawa
i obowiązki organów podatkowych.
2. Dobierać odpowiednie metody w celu identyﬁkacji i rozwiązywania złożonych problemów
optymalizujących, w tym w warunkach nie w pełni przewidywalnych, wykorzystując dostępne źródła
informacji i narzędzia.
3. Komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, przedstawiać i oceniać opinie
i stanowiska podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia i przestrzegania prawa podatkowego
oraz formułować i wyrażać własne stanowisko.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:
1. Krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozumiejąc potrzebę kształcenia się w zakresie prawa
podatkowego, rachunkowości podatkowej, rozliczania zobowiązań podatkowych, postępowań i
procedur administracyjnych, działalności organów podatkowych i konieczność znajomości praw i
obowiązków nakładanych na podatnika, organy podatkowe i doradców podatkowych.
2. Krytycznej oceny
dostępnych informacji, opinii, stanowisk i formułowania rekomendacji dla
podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej a zobowiązanych do przestrzegania przepisów
prawa podatkowego i uprawnionych do jego stanowienia.

Grupa docelowa
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim)
zatrudnionych bądź przewidujących zatrudnienie w działach ﬁnansowo-księgowych jednostek
gospodarczych i instytucji ﬁnansowych, w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym, a
także w organach administracji podatkowej na szczeblu państwowym i lokalnym. Oferta skierowana jest
także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Opis warunków uczestnictwa
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przy
zgłoszeniach
na
studia
podyplomowe
obowiązuje
aplikacja
on-line
poprzez
stronę
internetową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po dokonaniu aplikacji kandydaci ubiegający się
o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce wyznaczonej do obsługi danej edycji studiów
wymagane dokumenty. Studia zostaną uruchomione jedynie w przypadku zgłoszenia się wymaganej
liczby kandydatów.

Informacje dodatkowe
Z usługi z doﬁnansowaniem skorzystać mogą przedsiębiorcy z województw, w których Podmiotowy
System Finansowania usług rozwojowych funkcjonuje w oparciu o mechanizm refundacji.
Nie świadczymy usług z doﬁnansowaniem dla podmiotów z województw, w których funkcjonuje system
bazujący na bonach.
Harmonogram zajęć zostanie przekazany do wiadomości słuchaczy po zakończonym procesie
rekrutacji.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Imię i nazwisko

Małgorzata Hybka

Obszar specjalizacji

Kierownik studiów podyplomowych z zakresu
opodatkowania i skarbowości od 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe

Z wykształcenia ekonomistka, były pracownik
administracji skarbowej, doradztwa
gospodarczego i podatkowego, Kierownik
Katedry Finansów Publicznych latach 2013-2016,
Kierownik Anglojęzycznego Kierunku Finance na
UEP, obecny pracownik naukowy Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca
akademicki z zakresu Ordynacji podatkowej,
prawa dewizowego, podatku od wartości
dodanej, podatków bezpośrednich,
międzynarodowego planowania podatkowego,
polityki podatkowej Unii Europejskiej, systemów
podatkowych państw członkowskich Unii
Europejskiej, specjalistka z zakresu niemieckiego
i amerykańskiego prawa podatkowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

kierownik studiów podyplomowych, prowadząca
zajęcia na studiach podyplomowych, wykładowca
akademicki

Wykształcenie

Wyższe, dr hab.

Imię i nazwisko

Ryszard Sowiński

Obszar specjalizacji

Z wykształcenia prawnik, związany od 1993 roku
ze światem konsultingu

Doświadczenie zawodowe

Stały doradca i członek Komitetów Strategicznych
renomowanych kancelarii prawnych w dużych
polskich miastach, pracownik naukowy Wydziału
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w Katedrze
Prawa Finansowego oraz wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu, specjalista z
zakresu wykładni prawa podatkowego,
międzynarodowego prawa podatkowego,
podatków bezpośrednich.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych,

Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Remigiusz Fijak

Obszar specjalizacji

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim
doświadczeniem (Ernst & Young oraz Rödl &
Partner)

Doświadczenie zawodowe

Obecnie menedżer w dziale doradztwa
podatkowego w TPA Group Sp. z o.o.,
specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku
VAT oraz CIT, w tym w kwestiach dotyczących
międzynarodowego planowania podatkowego
oraz cen transferowych

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych,

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

