Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Prawo finansowe i skarbowość

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Financial Law and Treasury

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

3.1. Dziedzina ISCED

0421: Prawo,

0421: Law,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Osoba posiadająca ww. kwalifikację: • ma
A person with the above qualification: • has
zaawansowaną wiedzę z zakresu m.in. wiedzy advanced knowledge of financial law and
prawno-finansowej oraz prawnoadministrative law, introduction to jurisprudence,
administracyjnej, wstępu do prawoznawstwa,
and introduction to tax law; • knows the Polish
wstępu do nauki prawa podatkowego, • zna
public law system and the interrelations within it,
system polskiego prawa publicznego, wzajemne as well as links between Polish law and EU and
powiązania wewnątrz tego systemu oraz
international law; • has knowledge of the
powiązania polskiego prawa z prawem UE i z
selected category of legal relations in the field of
prawem międzynarodowym, • posiada wiedzę na finance and treasury; • can use the basic legal
temat wybranych kategorii stosunków prawnych and financial terminology in a chosen foreign
w dziedzinie finansów i skarbowości, • posługuje language; • has advanced knowledge about the
się podstawową terminologię prawnofinansową system of treasury, tax and financial
w wybranym języku obcym, • ma zaawansowaną administration authorities; • knows and can use
wiedzę o systemie organów administracji
the methods and tools for data acquisition
skarbowej, podatkowej i finansowej, • zna i
appropriate to legal sciences; • can solve simple
potrafi praktycznie zastosować metody i
research problems; • can communicate on
narzędzia pozyskiwania danych właściwe dla
specialist topics with various groups of
nauk prawnych, • potrafi rozwiązywać proste
recipients; • can work with others in a team and
problemy badawcze; • potrafi komunikować się can manage the team"s work.
na specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców, • potrafi pracować w zespole i
zarządzać nim.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
A person with the above qualification is prepared
przygotowana do pracy w: • administracji
to work in: • tax administration, including
skarbowej, w tym również w administracji celnej, customs administration; • local government
• organach administracji samorządowej
administrative bodies dealing with financial and
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zajmujących się problematyką finansową i
podatkową, w tym w regionalnych izbach
obrachunkowych; • instytucjach finansowych: o
bankach, o spółkach prawa handlowego o
innych podmiotach, zajmujących się
rozliczaniem należności publicznoprawnych,
płac i finansów, • firmach konsultingowych, •
kancelariach doradców podatkowych, • biurach
rachunkowych; • podmiotach zajmujących się
badaniem sprawozdań finansowych (audyt).

tax issues, including regional accounting
chambers; • financial institutions such as: o
banks, o commercial law companies, o other
entities dealing with settlement of public law
receivables, salaries and finance • consulting
firms; • tax advising firms; • accounting firms •
auditing firms.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia niestacjonarne,

Part-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
studiach doktoranckich i uzyskać kwalifikację na
poziomie 8 PRK/ERK.
Studia prawnicze uzupełnione o rozbudowane
wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki
finansów, administratywistyki, rachunkowości i
wiedzy ekonomicznej.

The graduate can continue education at
graduate studies and obtain a PQF/EQF level 8
qualification.
Law studies supplemented with interdisciplinary
themes from the fields of finance, administration,
accounting, and economics.

7.4. Pozostałe uwagi
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