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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
Dziedzina/y nauki lub sztuki oraz dyscyplina/y naukowa/e lub artystyczna/e:
ekonomicznych, dyscyplina finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu
Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia*

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
K_W01
istotę nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych oraz
związki finansów i rachunkowości z naukami pokrewnymi z
dziedziny nauk ekonomicznych
K_W02
strukturę gospodarczą i społeczną, instytucje i podmioty
realnej sfery gospodarczej i systemu finansowego
K_W03
zasady i koncepcje teorii ekonomii, finansów i zarządzania w
zakresie ewolucji struktur gospodarczych oraz metody i
techniki analityczne pozwalające pozyskiwać dane w ujęciu
mikro i makroekonomicznym
K_W04
współzależności pomiędzy systemami finansowymi i
instytucjami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej,
w tym w zakresie powiązań między sferą realną a systemem
finansowym
K_W05
rodzaje powiązań między elementami systemu finansowego,
ekonomicznego i społecznego oraz rządzące nimi
prawidłowości
K_W06
normy prawne i organizacyjne obowiązujące w sferze
gospodarczej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem
norm regulujących działania zarządzających organizacjami w
tych sferach
K_W07
podstawowe kategorie ekonomiczne i finansowe oraz ich
funkcje w systemie społeczno-ekonomicznym, metody analizy i
zarządzania różnymi rodzajami ryzyka
K_W08
procesy zachodzące w organizacjach gospodarczych oraz
konsekwencje (szczególnie finansowe) podejmowanych przez
nie decyzji
K_W09
zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego,

dziedzina nauk

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK na poziomie
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kształcenia
P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

K_W10

K_W11
K_W12

K_W13
K_W14

K_W15

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

rodzaje i metody wyceny instrumentów finansowych
istotę funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podmiotów
sektora finansów publicznych, banków i instytucji
ubezpieczeniowych, mechanizmy podejmowania decyzji (w
tym cechy człowieka tworzącego struktury społeczne,
gospodarcze i finansowe)
istotę i zasady funkcjonowania finansów przedsiębiorstw oraz
analizy,
planowania
i
prezentowania
informacji
sprawozdawczych i kontrolnych
istotę rachunkowości jako specyficznego systemu
gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji
informacji o zachodzących procesach gospodarczych
zasady i metody pomiaru kosztów i wyników oraz ich
wykorzystania w podejmowaniu decyzji gospodarczych
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z
zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii i zarządzania
Umiejętności: absolwent potrafi:
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
finansów i rachunkowości oraz pozyskiwać dane do
analizowania zjawisk finansowych
identyfikować i interpretować zjawiska społeczne i
ekonomiczne zachodzące w gospodarce przez pryzmat ich
skutków finansowych
analizować przyczyny i przebieg zjawisk społecznoekonomicznych determinujących sytuację ekonomicznofinansową organizacji
przewidywać i prognozować procesy ekonomiczno-finansowe
w skali mikro i makroekonomicznej
określać typy operacji gospodarczych i dokonywać ich
ewidencji w systemie rachunkowości organizacji
stosować i oceniać normy, reguły i zasady rachunkowości
wykorzystywać techniki informatyczne do prowadzenia
ewidencji i sprawozdawczości procesów gospodarczych w
różnych typach organizacji
wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne (w tym
aplikacje komputerowe) jako narzędzia wspomagające w
zakresie analizy, interpretacji i prezentacji wyników
analizować przedsięwzięcia gospodarcze według kryteriów
finansowych, a na podstawie uzyskanych wyników
rekomendować odpowiednie rozwiązania
identyfikować czynniki ryzyka ekonomicznego (w tym
finansowego) pochodzące z otoczenia i wnętrza organizacji
oraz ocenić ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową
organizacji
wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne w
analizie i podejmowaniu decyzji finansowych (w tym
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inwestycyjnych) w skali mikroekonomicznej
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie
przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne z zakresu
finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania z
wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych źródeł, w
tym literatury obcojęzycznej
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem
specjalistycznym w zakresie finansów i rachunkowości
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych z zakresu nauk ekonomicznych
uczestnictwa w przygotowywaniu i realizacji projektów
społeczno-gospodarczych oraz przedstawiania własnych
interpretacji
prezentowania aktywnej postawy wobec zmieniających się
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przejawiającego
się we wszystkich aspektach jego działalności
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od
innych w zakresie studiowanej specjalności
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu w zakresie finansów i rachunkowości
oraz dbania o dorobek i tradycje tego zawodu
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*- należy wskazać efekty kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia odpowiednio w kategoriach
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do wybranych efektów właściwych dla obszaru
lub obszarów kształcenia do których został przyporządkowany kierunek studiów – zgodnie z rozporządzeniem
MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na
poziomie 4 – poziomy 6-8.
OBJAŚNIENIA
Symbol efektu tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje
społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić
cyfrą 0).

