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UCHWAŁA  NR  R.0000.40.2019 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość  

na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 

 
Na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), oraz 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U.2018, poz. 2218) oraz § 28 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Senat uchwala co następuje: 

  

§ 1 

 
Senat zatwierdza efekty uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku 

akademickiego 2019/2020.  

 

§ 2 

 
Efekty uczenia się dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 

stanowią załączniki do uchwały. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.40.2019 z 25 kwietnia 2019 r. 

 

Efekty uczenia się na kierunku Finanse i rachunkowość 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporządkowanie właściwego obszaru kształcenia: Nauki społeczne. 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: ekonomia i finanse 

(dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu i jakości, inne dyscypliny 

Przygotowano na podstawie:  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153 z późn. 

zm.), załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2018 poz. 2218) w sprawie charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1818). 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P6S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – 

rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

KK–kompetencje społeczne – oceny 

KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność 

KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 

 
Kod efektu 

uczenia się 

(kierunek) 

Efekty uczenia się 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów Finanse i rachunkowość absolwent: 

Odniesienie do 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA  

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę z  zakresu ekonomii i finansów pozwalającą na 

zrozumienie zasad funkcjonowania i stopnia złożoności współczesnych systemów 

gospodarczych, w tym systemów finansowych  

P6S_WG 

P6S_WK 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

K_W02 ma wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, w tym rachunkowości, 

pozwalającą na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania i zależności 

identyfikowanych w podmiotach funkcjonujących w ramach współczesnych 

systemów gospodarczych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W03 ma wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, nauk 

socjologicznych, psychologii pozwalającą na zrozumienie podstawowych 

prawidłowości funkcjonowania i zależności identyfikowanych we współczesnych 

gospodarkach i społeczeństwach 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przede wszystkim z matematyki i informatyki, 

pozwalającą na stosowanie ich metod i narzędzi w analizie i rozwiązywaniu 

problemów natury ekonomiczno-finansowej 

P6S_WG 

K_W05 zna uwarunkowania, zakres kompetencji i umiejętności oraz pożądanych postaw, 

związanych z wykonywaniem zawodów o profilu finansowym 

P6S_WK 

K_W06 zna normy i reguły ustanawiające zasady funkcjonowania systemów, podmiotów  

i relacji zachodzących pomiędzy nimi, procesów i zjawisk w ujęciu społecznym  

i gospodarczym, w tym finansowym 

P6S_WG 

K_W07 zna podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form 

przedsiębiorczości 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk  

i procesów finansowych, w różnych kontekstach i horyzontach czasowych 

P6S_UW 

K_U02 potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe problemy przy wykorzystaniu właściwie 

dobranych źródeł informacji oraz ich krytycznej analizy i syntezy, przy użyciu 

odpowiednich metod i narzędzi analitycznych, właściwych dla wybranych zjawisk 

i procesów finansowych 

P6S_UW 

K_U03 potrafi prawidłowo interpretować, analizować przyczyny i przebieg zjawisk 

społecznych a także przewidywać ludzkie zachowania, analizować ich motywy 

oraz konsekwencje 

P6S_UW 

K_U04 potrafi przeanalizować i oceniać proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów finansowych  oraz podejmować adekwatne do nich decyzje oraz 

wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z finansami  

i rachunkowością 

P6S_UW 

P6S_UK 
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K_U05 potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii z zakresu finansów  

i rachunkowości, w tym również w ramach uczestniczenia w debacie  

i przedstawiania własnego stanowiska w dyskusji 

P6S_UK 

K_U06 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U07 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, 

współpracować w ramach zespołów roboczych, również o charakterze 

interdyscyplinarnym 

P6S_UO 

K_U08 potrafi wykorzystać narzędzia samokształcenia się w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny i uzupełniania posiadanej wiedzy z zakresu 

finansów i rachunkowości, również przy wykorzystaniu opinii ekspertów, a także 

doskonalenia posiadanych umiejętności 

P6S_KK 

K_K02 jest gotów do zachowywania się w sposób odpowiedzialny społecznie 

i ekologicznie, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

oraz interesu publicznego 

P6S_KO 

K_K03 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny 

z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości 

P6S_KO 

K_K04 jest gotów do wykonywania zawodów o profilu finansowym w sposób 

profesjonalny i etyczny, w szczególności przestrzegania zasad etyki zawodowej 

oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KR 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr R.0000.40.2019 z 25 kwietnia 2019 r. 

 

Efekty uczenia się na kierunku Finanse i rachunkowość 
 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporządkowanie właściwego obszaru kształcenia: Nauki społeczne. 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: ekonomia i finanse 

(dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu i jakości, inne dyscypliny 

Przygotowano na podstawie:  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153 z późn. 

zm.), załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2018 poz. 2218) w sprawie charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1818). 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P7S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – 

rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

KK–kompetencje społeczne – oceny 

KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność 

KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 

 

 
Kod efektu 

uczenia się 

(kierunek) 

Efekty uczenia się 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów Finanse i rachunkowość absolwent: 

Odniesienie do 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA  

K_W01 ma pogłębioną wiedzę z  zakresu ekonomii i finansów pozwalającą na 

zrozumienie zasad funkcjonowania i stopnia złożoności współczesnych systemów 

gospodarczych, w tym systemów finansowych 

P7S_WG 

P7S_WK 
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K_W02 zna tendencje rozwojowe nauk z zakresu ekonomii i finansów, ich uwarunkowania 

i zakres oddziaływania 

P7S_WG 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę z zakresu  nauk o zarządzaniu i jakości, w tym 

rachunkowości, pozwalającą na zrozumienie zaawansowanych mechanizmów 

funkcjonowania i zależności identyfikowanych w podmiotach funkcjonujących  

w ramach współczesnych systemów gospodarczych 

P7S_WG 

P7S_WK 

 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, nauk 

socjologicznych, psychologii pozwalającą na zrozumienie zaawansowanych 

mechanizmów funkcjonowania i zależności identyfikowanych we współczesnych 

gospodarkach i społeczeństwach 

P7S_WG 

P7S_WK 

 

K_W05 zna uwarunkowania, zakres kompetencji i umiejętności oraz pożądanych postaw, 

związanych z wykonywaniem zawodów o profilu finansowym 

P7S_WK 

K_W06 zna normy i reguły formalno-prawne oraz branżowe ustanawiające zasady 

funkcjonowania systemów, podmiotów i interakcji pomiędzy nimi, jak również 

dotyczące procesów i zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce,  

w szczególności w sektorze finansowym 

P7S_WG 

K_W07 zna podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form 

przedsiębiorczości 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk  

i procesów finansowych, w różnych kontekstach i horyzontach czasowych,  

a także w innowacyjnej i twórczej interpretacji oraz prezentacji uzyskanych 

informacji 

P7S_UW 

K_U02 potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe problemy przy wykorzystaniu właściwie 

dobranych źródeł informacji oraz ich krytycznej analizy i syntezy, przy użyciu 

odpowiednich metod i narzędzi analitycznych, (w tym dostosowania istniejących 

lub opracowania nowych), właściwych dla wybranych zjawisk i procesów 

finansowych 

P7S_UW 

K_U03 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 

badawczymi w zakresie zjawisk i procesów finansowych 

P7S_UW 

K_U04 umie prawidłowo i twórczo interpretować, analizować przyczyny i przebieg 

zjawisk społecznych oraz prezentować wnioski, a także przewidywać ludzkie 

zachowania, analizować ich motywy oraz konsekwencje 

P7S_UW 
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K_U05 potrafi podejmować inicjatywę rozwiązania konkretnych problemów finansowych, 

analizować i oceniać proponowane rozwiązania oraz podejmować adekwatne do 

nich decyzje oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 

związanej z finansami i rachunkowością 

P7S_UW 

P7S_UK 

 

K_U06 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców z użyciem terminologii z zakresu finansów i rachunkowości, w tym 

również w ramach prowadzenia debaty i przedstawiania własnego stanowiska  

w dyskusji 

P7S_UK 

K_U07 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią. 

P7S_UK 

K_U08 potrafi kierować pracą zespołów i podejmować w nich wiodącą rolę, a także 

współdziałać z innymi w ramach prac zespołowych 

P7S_UO 

K_U09 potrafi wykorzystać narzędzia samokształcenia się w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 jest gotów do pogłębionej, krytycznej oceny i uzupełniania posiadanej wiedzy  

z zakresu finansów i rachunkowości, również przy wykorzystaniu opinii 

ekspertów, a także doskonalenia posiadanych umiejętności 

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do zachowywania się w sposób odpowiedzialny społecznie  

i ekologicznie, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego oraz interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K03 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny  

z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości 

P7S_KO 

K_K04 jest gotów do wykonywania zawodów o profilu finansowym w sposób 

profesjonalny i etyczny z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

w szczególności przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej, działania na 

rzecz przestrzegania tych zasad oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

P7S_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


