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1. Sylwetka absolwenta

Zakłada się, że absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wysokie
kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa prawno-ekonomicznego, w tym przede
wszystkim doradztwa podatkowego, poparte duzą wiedzą i umiejętnościami w zakresie
prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania jednostek gospodarczych, w
tym umiejętnośó:

- rozumienia tekstów prawnych,

- analizowania oraz oceny wzajemnych interakcji między ,,zewnętrznymi" (niezaleznymi
od jednostki gospodarczej) oraz ,,wewnętrznymi" (zależnymi od jednostki
gospodarczej) czynnikami prawnymi i ekonomicznymi wpływającymi na sytuację
jed nostki gospodarczej,

- identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w
kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i społecznym jednostki
gospodarczej,



Szczegółowe informacje

https://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-
g lowna/p rawo-i-ekonom ia-w-d oradztwie-pod atkowym

2. Plan studiów

Lp. Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba
godzin)

cwiczenia

seminaria

(liczba
godzin)

Forma
zaIiczenia

Punkty
EcTs

1 2 3 4 5 6

1. Wykładnia prawa i logika prawnicza 18 Egzamin 3

2. Elementy prawa cywilnego 22 Egzamin 3

ó.
Spółki handlowe - tworzenie, łączenie,

dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 14 Egzamin 2

4 Procedura sądowo-admi nistracyjna 1Ą Egzamin 2

5
Prawo międzynarodowe i europejskie -

zagadnienia podstawowe i aspekty
podatkowe

14 Egzamin 2

6 Rynek kapitałowy w Polsce 10 Egzamin 2
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Lp. Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba
godzin)

cwiczenia

seminaria

(liczba
godzin)

Forma
zaliczenia

Punkty
EcTs

1 2 3 4 5 7

1 Metody wyceny przedsiębiorstwa 14 Egzamin 2

2. Ordynacja podatkowa 12 Egzamin 2

3. Podstawowe zasady prawa pracy 12 Egzamin 2

4.
Sprawozdawczość fi nansowa i analiza

ekonomiczna 12 Egzamin 2

5, Podstawy prawa karnego gospodarczego 14 Egzamin 2

6.
Prawo upadłościowe, układowe i inne

postępowanie naprawcze, prawo
restrukturyzacyjne

14 Egzamin 2

7. seminarium ,10 Praca
dyplomowa 4
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Czas trwania studiów: 1 rok akademicki (2 semestry), studia prowadzone są w formie
niestacjonarnej.

Zajęcia będą się odbywały w Collegium luridicum Novum w Poznaniu przy
al. Niepodległości 53 (soboty i niedziele), 1 lub 2zjazdy w miesiącu.

Opłaty:

Całkowita opłata dla uczestnika Studiów wynosi 3.5OO zł (płatna w 2 ratach semestralnych).



warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych
(magisterskich, licencjackich, inzynierskich) dowolnego kierunku,

Wymagane dokumenty:

. podanie (do pobrania na stronie wvvw.prawo.amu,edu.pl),. ksero dowodu osobistego,. odpis dyplomu ukończenia studiow wyzszych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Studia Podyplomowe ,,Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym"
al, Niepodległości 53
61-714 Poznan
pok.9


