EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

Poziom VI Polskiej Ramy Kwalifikacji

dziedziny i dyscypliny, do których odnoszą się efekty ksztalcenia:
Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE; Dyscyplina: EKONOMIA I FINANSE (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 20 września 2018 r.)
objaśnienie oznaczeń:
kierunkowy efekt kształcenia dla danego kierunku
K
kategoria wiedzy
_W
kategoria umiejętności
_U
kategoria kompetencji społecznych
_K
P6U_W

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie wiedzy

P6U_U
P6U_K

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie umiejętności
uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych

P6S_W (G,K)

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie wiedzy (zakres i głębia/ kontekst)

P6S_U (W,K,O,U)
P6S_K (K,O,R)

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie umiejętności (wykorzystanie, komunikowanie, organizacja
pracy, uczenie się)
uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia 6 poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych (oceny, odpowiedzialność, rola
zawodowa)

PROFIL PRAKTYCZNY

symbol efektu

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04

kod
uniwersalnej
charakterystyki
opis efektów kształcenia dla absolwenta studiów 6 stopnia na kierunku
poziomu
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
drugiego dla
kwalifikacji na
poziomie 6

WIEDZA
absolwent zna i rozumie
podstawowe kategorie i procesy ekonomiczne
wybrane koncepcje dotyczące opisu i wyjaśniania rzeczywistości
ekonomicznej oraz relacje nauk ekonomicznych (a przede wszystkim nauk
o finansach) do innych nauk
funkcje państwa w gospodarce, zasady gospodarki finansowej państwa
oraz stosowane narzędzia
zasady funkcjonowania rynku finansowego, instytucje finansowe, ich
zadania i znaczenie dla gospodarki, podstawowe kategorie instrumentów
finansowych

kod uniwersalnej charakterystyki
poziomu drugiego dla kwalifikacji na
poziomie 6 dla poszczególnych
obszarów kształcenia

obszar kształcenia SPOŁECZNY

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

K_W05

rachunkowość jako specyficzny system gromadzenia i przetwarzania
danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych

P6S_WG

P6S_WG

K_W06

sposoby i podstawowe metody pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania
danych i informacji ekonomiczno-finansowych pochodzących z różnych
źródeł, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie

P6S_WG

P6S_WG

K_W07

metody i narzędzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstwa

P6S_WG

P6S_WG

K_W08
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12

K_U01

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

K_U07

K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

podstawowe przepisy prawa i inne normy regulujące funkcjonowanie
podmiotów w gospodarce
zachowania człowieka jako podmiotu kontytuującego struktury społeczne
(w tym ekonomiczne) oraz zasady ich funkcjonowania
znaczenie społecznej odpowiedzialności i zasady etyki w dziedzinie
rachunkowości i finansów
znaczenie własności intelektualnej i praw autorskich oraz zasady ich
ochrony
uwarunkowania funkcjonowania, zarządzania oraz finansowania jednostek,
w różnej skali, w tym indywidualnej przesiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI
absolwent potrafi
samodzielnie opisać, analizować oraz interpretować zjawiska lub procesy
społeczno-ekonomiczne w ujęciu przyczyn, przebiegu i skutków
przeprowadzić podstawową analizę ekonomiczno-finansową jednostek
gospodarczych i innych podmiotów oraz dokonać interpretacji wskaźników
kondycji finansowej jednostki
ocenić efektywność i ryzyko instrumentów finansowych oraz wskazań
propozycje rozwiązań problemów z zakresu finansów
dokonywać ewidencji operacji gospodarczych, analizować, interpretować
informacje zawarte na urządzeniach księgowych (kontach) oraz sporządzać
sprawozdanie finansowe
wykorzystać przepisy prawne oraz normy związane z finansami i
rachunkowością
rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem finansów i
rachunkowości różnych jednostek oraz wdrażać przyjęte rozwiązania w
praktyce
komunikować się z otoczeniem oraz przekazywać swoją wiedzę i
umiejętności przy użyciu różnych środków przekazu (zarówno w języku
polskim jak i obcym), w mowie i piśmie
posługiwać się językiem obcym również w zakresie nauk ekonomicznych na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
korzystać z podstawowych narzędzi informatycznych stosowanych w
finansach i rachunkowości
korzystać z metod matematyki finansowej w procesie oceny opłacalności
inwestycji rzeczowych i kapitałowych oraz wyceny instrumentów
finansowych
potrafi pracować i współdziałać w różnych grupach społecznych i w
różnych rolach
rozwijać swoje kompetencje zawodowe i ukierunkowywać innych w tym
zakresie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
absolwent jest gotów do
krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz
społecznych
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego
przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej w finansach i
rachunkowości oraz podejmowania działań na rzecz ich przestrzegania
przez osoby trzecie

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UK

P6S_UK
P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UO
P6S_UU

P6S_KK
PS6_KO
P6S_KO
P6S_KR

