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- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
- zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria oceny
Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kry-terium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wykonanie mini zadań w zespołach na początku zajęć
Rozwiązywanie kazusów (studium przypadków)
Egzamin (zaliczenie) pisemny albo ustny

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa #10.0.1428 | b9c65ca015b50c963bfc6246c04cb3b9 | Strona 1 z 2

Planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa #10.0.1428
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

brak

Cele kształcenia
Przedmiot obejmuje swoim zakresem wiele zagadnień z zakresu planowania i optymalizacji podatkowej

Treści programowe
1. Zasady planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej
2. Unikanie a uchylanie się opodatkowania
3. Regulacje prawne zapobiegające unikaniu opodatkowania
4. Międzynarodowe planowanie i międzynarodowa optymalizacja podatkowa

Wykaz literatury
Międzynarodowe planowanie podatkowe, Łukasz Ziółek, Warszawa 2007
Międzynarodowe planowanie podatkowe, Łukasz Ziółek, Warszawa 2007
Taxes & Business Strategy (5th Edition) 5th Edition, by Myron S. Scholes (Author), Mark A. Wolfson (Author), Merle M. Erickson (Author), Michelle L.
Hanlon (Author), Edward L. Maydew (Author), Terrence J. Shevlin (Author), Publisher: Pearson; 5 edition (January 16, 2014)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student: - potrafi określić podstawowe instytucje z zakresu planowania i
optymalizacji podatkowej
Student: - zna i potrafi przedstawić zasady planowania podatkowego
Student: - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procesach zmian struktur i
instytucji społecznych oraz ich elementów oraz zna konsekwencje tych zmian w
kontekście przedmiotu;
Student: - ma pogłębioną wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju podstawowych
form indywidualnej przedsiębiorczości oraz opodatkowania takiej działalności w
kontekście planowania i optymalizacji podatkowej.

wiedza+umiejętności+kompetencje społeczne

Umiejętności
Student potrafi: - rozpoznaje przyczyny naruszenia zasad
prawa podatkowego;
Student potrafi sprawnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i
nowoczesnych technologii;
Student potrafi wykorzystać wiedzę z perspektywy pracownika administracji
podatkowej i przedsiębiorcy planującego działalność gospodarczą; posiada
rozwinięte umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz potrafi
wykorzystywać tą analizę w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student - umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów badawczych.
Student: - potrafi dyskutować w grupie na temat problemów badawczych z zakresu
międzynarodowego prawa podatkowego; potrafi ocenić swoją sytuację jako
podatnika w zakresie własnych obowiązków i zobowiązań podatkowych oraz
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe; ma pogłębioną świadomość
poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie.
Student: - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić
priorytety w pracy oraz odpowiednio rozplanować pracę; ma przekonanie o wadze
zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami
etyki; ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji
zawodowych jak również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać
kierunki własnego rozwoju i kształcenia w stopniu rozszerzonym i pogłębionym.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1222/edvard_juchnevic
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