
VII

dziedzina:

litera/y (przed 

podkreślnikiem

_W

_U

_K

P7 U_W

P7 U_U

P7 U_K

P7 S_W (G,K)

P7 S_U 

(W,K,O,U)

P7 S_K (K,O,R)

dziedzina sztuki
kompetencje 

inżynierskie

K_W01
Zna zaawansowaną terminologię używaną w finansach i rachunkowości, rozumie 

jej źródła oraz zastosowanie w nauce i praktyce
P6S_WG

K_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o celach, organizacji, uwarunkowaniach prawnych i 

funkcjonowaniu jednostek w obszarze finansów i rachunkowości w aspekcie 

krajowym i międzynarodowym. Ma wiedzę o relacjach między instytucjami  

finansowymi, systemem finansowym i realną sferą gospodarki

P6S_WG

K_W03
Wyjaśnia potrzebę harmonizacji i standaryzacji prawnych regulacji w 

rachunkowości
P6S_WK

K_W04
Wskazuje i identyfikuje obowiązujące akty prawa finansowego obowiązujące w 

Unii Europejskiej
P6S_WG

K_W05
Identyfikuje rodzaje i opisuje metody zarządzania ryzykiem w finansach i 

rachunkowości
P6S_WG

K_W06

Identyfikuje i charakteryzuje wybrane metody oceny efektywności 

poszczególnych obszarów gospodarowania jednostek oraz wybrane metody 

oceny rzetelności i wiarygodności sytuacji ekonomicznej jednostek 

gospodarczych

P6S_WG

K_W07 Charakteryzuje współczesne koncepcje zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie P6S_WG

K_W08
Zna nowoczesne nurty rachunkowości zarządczej i identyfikuje możliwość ich 

zastosowania we współczesnej gospodarce
P6S_WG

K_W09
Zna i rozumie zasady etyki w dziedzinie rachunkowości i finansów  oraz skutki 

nadużyć gospodarczych
P6S_WG

K_W10
Zna podstawowe i zaawansowane instrumenty finansowe oraz ich zastosowania i 

wykorzystanie z uwzględnieniem ryzyka
P6S_WG

dyscyplina/y, do których odnoszą się efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  STUDIA II STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

NAUKI SPOŁECZNE

dyscyplina wiodąca: EKONOMIA I FINANSE

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VII poziomu PRK w zakresie umiejętności (wykorzystanie wiedzy, komunikowanie się, 

organizacja pracy, uczenie się)

objaśnienie oznaczeń:

kierunkowy efekt uczenia się dla danego kierunku

kategoria wiedzy 

kategoria umiejętności 

kategoria kompetencji społecznych 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie wiedzy 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie umiejętności 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych 

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

WIEDZA

absolwent zna i rozumie

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VII poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych (oceny, odpowiedzialność, rola 

zawodowa)

PROFIL PRAKTYCZNY

symbol efektu
opis efektów kształcenia dla absolwenta studiów II stopnia na kierunku 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

kod 

uniwersalnej 

charakterystyki 

poziomu 

drugiego dla 

kwalifikacji na 

poziomie 

siódmym

kod uniwersalnej 

charakterystyki poziomu 

drugiego dla kwalifikacji na 

poziomie siódmym dla 

poszczególnych obszarów 

kształcenia



K_W11

Zna pojęcia oraz rozumie znaczenia własności intelektualnej (własności 

przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych), a także rozumie 

konieczność zarządzania nimi

P6S_WK

K_U01
Potrafi samodzielnie identyfikować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w 

kategoriach finansów i rachunkowości
P6S_UW

K_U02

Wykorzystuje międzynarodowe i krajowe regulacje prawne z zakresu 

rachunkowości i finansów do rozwiązywania problemów praktyki, z 

wykorzystaniem norm etyki gospodarczej

P6S_UW

K_U03

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z finansów i rachunkowości do samodzielnej 

analizy  przyczyn,  przebiegu i konsekwencji  zjawisk lub procesów rzeczywistości 

ekonomicznej

P6S_UW

K_U04

Potrafi ustalić wartości wskaźników finansowych dotyczących poziomu 

bezpieczeństwa i efektywności  podmiotów gospodarczych oraz interpretuje 

uzyskane wyniki

P6S_UW

K_U05
Korzysta z metod zarządzania różnymi rodzajami ryzyka w działalności 

gospodarczej 
P6S_UU

K_U06 Interpretuje i wykorzystuje podstawowe akty prawa finansowego P6S_UW

K_U07
Wykorzystuje narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania 

decyzji
P6S_UW

K_U08

Opracowuje pisemnie  projekty, raporty, sprawozdania, przeglądy na temat 

zagadnień typowych dla finansów i rachunkowości,  z wykorzystaniem wybranej 

literatury przedmiotu i innych udokumentowanych źródeł informacji oraz baz 

danych

P6S_UW

K_U09
Komunikuje się z otoczeniem oraz przekazuje swoją wiedzę przy użyciu różnych 

środków przekazu 
P6S_UO

K_U10
Potrafi dobrać właściwą metodę badawczą, przedstawić i zinterpretować wyniki 

badań
P6S_UW

K_U11
Posługuje się językiem obcym również w zakresie nauk ekonomicznych na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
P6S_UK

K_K01 Umie ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych P6S_KO

K_K02
Potrafi pracować i współdziałać w różnych grupach społecznych i w różnych 

rolach
P6S_KO

K_K03
Potrafi wybierać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

celu bądź zadania
P6S_KR

K_K04 Umie identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu P6S_KR

K_K05 Umie doskonalić się przez pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności P6S_KK

K_K06 Potrafi przedstawić publicznie efekty własnej lub cudzej działalności P6S_KK

K_K07
Potrafi uzasadniać i wyjaśniać własne poglądy oraz ocenić poglądy innych 

dotyczące problemów społeczno-ekonomicznych
P6S_KK

UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

absolwent jest gotów do


