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UCHWAŁA  NR  R.0000.34.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku 

akademickiego 2018/2019) 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 986 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) oraz § 28 pkt 13) Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale 

Zarządzania Informatyki i Finansów od roku akademickiego 2018/2019.  

 

 

§ 2 

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i drugiego stopnia  

o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Zarządzania Informatyki i 

Finansów od roku akademickiego 2018/2019. stanowią załącznik 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 Senatu nr R.0000.34.2018 z 26 kwietnia 2018 r. 

 
Efekty kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek kształcenia Finanse i rachunkowość należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 

Przygotowano na podstawie: 

 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm.), 

załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594) 

Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8. 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

  

P6SA – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S), profil ogólnoakademicki 

(A), 

S (po podkreślniku) – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 

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, 

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem, 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, 

UU (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie samorozwoju i rozwoju innych osób, 

KK – kompetencje społeczne – oceny, 

KO – kompetencje społeczne – odpowiedzialność, 

KR – kompetencje społeczne – rola zawodowa, 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia. 
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Nr efektu Efekty kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia z zakresu 

nauk społecznych 

 WIEDZA  

K_W01 
Ma wiedzę i rozumie teorie i metodologię badań w zakresie nauk 

społecznych w dyscyplinie finanse 

P6SA_S_WG_01 

K_W02 

Ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, a w szczególności 

nauk o finansach oraz interdyscyplinarnych powiązaniach z naukami 

ścisłymi i technicznymi 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

K_W03 

Posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, matematyki, statystyki 

i informatyki umożliwiającą zrozumienie prawidłowości 

funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro 

w wymiarze globalnym 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

K_W04 

Ma podstawową wiedzę o narzędziach wspomagających 

rozwiązywanie problemów organizacji i jej współdziałania 

z otoczeniem w obszarach: zarządzania, rachunkowości, informatyki  

i finansów 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WK 

K_W05 
Zna podstawowe pojęcia, metody, narzędzia z obszaru finansów oraz 

rachunkowości sektora  publicznego 

P6SA_S_WG_01 

 

K_W06 

Zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne 

niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych, jak również do 

podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju 

podmiotach i organizacjach gospodarczych 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S-WG_02 

P6SA_S_WG_03 

K_W07 

Zna zasady ogólne tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, w szczególności wykorzystującej wiedzę z zakresu 

innowacyjności, form prawnych i opodatkowania 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK_01 

K_W08 

Zna zasady i strukturę funkcjonowania instytucji finansowych: banku 

centralnego, banków komercyjnych, ubezpieczeń społecznych i innych 

instytucji finansowych 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WK_01 

K_W09 

Ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw finansów i rachunkowości 

obejmującą identyfikację, ujmowanie i prezentację informacji 

gospodarczych 

P6SA_S_WG_02 

 

K_W10 
Posiada wiedzę o technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz  

o ich trendach rozwojowych 

P6SA_S_WG_02 

 

K_W11 Dysponuje wiedzą z zakresu ochrony danych finansowych 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WK_01 

K_W12 
Posiada ogólną wiedzę o systemach ewidencyjnych, zarządzania  

i sprawozdawczości 

P6SA_S_WG_02 

 

K_W13 Zna cykl obiegu informacji w podmiotach gospodarczych P6SA_S_WG_02 

K_W14 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu regulacji prawnych finansów  

i rachunkowości 

P6SA_S_WG_02 

 

K_W15 
Posiada wiedzę z zakresu metod i narzędzi prowadzenia prac i badań 

analitycznych 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

K_W16 
Posiada podstawową wiedzę z dziedziny informatycznych systemów 

ewidencyjnych, sprawozdawczych i decyzyjnych 

P6SA_S_WG_02 

 

K_W17 
Posiada podstawową wiedzę o metodach tworzenia informacji 

sprawozdawczych 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 
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K_W18 
Posiada wiedzę o zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie  

w zakresie finansów i rachunkowości 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

K_W19 
Posiada wiedzę o źródłach informacji fachowej, metodach dostępu do 

niej i sposobu jej wykorzystywania w pracy zawodowej 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

K_W20 

 

Zna podstawowe procesy gospodarcze zachodzące w środowisku 

społecznym i gospodarczym 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK_01 

K_W21 

Zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, moralne, etyczne) 

organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi oraz ich 

źródła, naturę, zmiany i sposoby działania 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK_02 

K_W22 
Posiada wiedzę ekonomiczną, prawną, techniczną i społeczną 

dostosowaną do studiowanego kierunku studiów 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK_01 

K_W23 Ma elementarną wiedzę z zakresu wybranych nauk humanistycznych P6SA_S_WG_01 

K_W24 Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK_02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

Potrafi efektywnie wykorzystać narzędzia i określone technologie  

w celu wykonania typowych zawodowych zadań ewidencyjno-

sprawozdawczych 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

K_U02 Potrafi analizować dane finansowe i formułować wnioski 
P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

K_U03 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do formułowania polityki 

bilansowej na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_03 

K_U04 
Potrafi zastosować internetowe aplikacje komunikacji społecznej – 

podatkowe, ubezpieczeniowe, JPK, Split Payment, ZUS 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_03 

K_U05 
Potrafi sformułować zadania do systemowej realizacji informatycznej 

systemów decyzyjno-motywacyjnych 

P6SA_S_UW-02 

P6SA_S_UW_03 

P6SA_S_UO_01 

K_U06 
Potrafi identyfikować i analizować zjawiska społeczne i ekonomiczne 

przez pryzmat ich mikro i makroekonomicznych skutków finansowych  

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

 

K_U07 
Potrafi interpretować zmiany prawne, fiskalne i kontrolne w polskiej 

gospodarce 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_03 

K_U08 

Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do 

rozwiązywania prostych zadań analityczno-decyzyjnych w zakresie 

finansów 

P6SA_S_UW_03 

K_U09 
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej  

w aplikacjach biznesowych 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

K_U10 

Potrafi wykorzystać wiedzę o technologiach informacyjno-

komunikacyjnych oraz o ich trendach rozwojowych w rachunkowości  

i finansach 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

K_U11 
Potrafi samodzielnie i w zespole realizować typowe prace projektowe, 

programistyczne i wdrożeniowe  

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UO_01 

K_U12 
Potrafi efektywnie stosować narzędzia ochrony danych finansowych P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

K_U13 Potrafi wykorzystywać systemy ewidencyjne i sprawozdawczości  P6SA_S_UW_02 
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P6SA_S_UW_03 

K_U14 
Potrafi stosować metody i narzędzia prowadzenia prac i badań 

analitycznych  

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

K_U15 
Potrafi rozliczyć wybrane koszty i dokonać kalkulacji produktów oraz 

usług, jak i przygotować różne sprawozdania finansowe 

P6SA_S_UW_01 

K_U16 
Potrafi wykorzystać metody i techniki wspomagające podejmowanie 

decyzji zarządczych 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UO_02 

K_U17 
Potrafi wykorzystać narzędzia samokształcenia się w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

P6SA_S_UW_03 

P6SA_S_UU_01 

K_U18 

Potrafi obserwować i dokumentować normy i reguły (prawne, 

organizacyjne, moralne, etyczne) organizujące struktury i instytucje 

społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, naturę, 

zmiany i sposoby działania 

P6SA_S_UW_03 

K_U19 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne rozmaitej natury 

(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne)  

P6SA_S_UW_01 

K_U20 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, 

także w języku angielskim uznawanym za język komunikacji 

międzynarodowej w biznesie, potrafi integrować uzyskane in formacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać opinie 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

P6SA_S_UK_02 

K_U21 

Potrafi analizować przyczyny i przebieg obserwowanych procesów 

i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

gospodarczych) 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

K_U22 
Posługuje się obowiązującymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) do realizacji zadań biznesowych 

P6SA_S_UW_03 

K_U23 

Potrafi opracować szczegółową dokumentację z realizacji zadania 

projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie 

zawierające analizę uzyskanych wyników 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_03 

K_U24 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych,  

w zakresie realizowanych prac analitycznych, projektowych, 

programistycznych i wdrożeniowych w języku polskim i angielskim 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UK_01 

P6SA_S_UK_02 

K_U25 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 

z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i doświadczeń 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UK_01 

K_U26 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie 

problemów biznesowych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy  

i doświadczeń 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03 

P6SA_S_UK_01 

K_U27 

Ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UK_02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Ma świadomość ważności i rozumie społeczne oraz behawioralne 

aspekty i skutki działalności w obszarze finansów i rachunkowości 

P6SA_KO 

P6SA_KR 

K_K02 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania 

P6SA_KR 

P6SA_KK 

K_K03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu 

P6SA_KO 

P6SA_KR 
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K_K04 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności 

P6SA_KK 

P6SA_KR 

 

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

P6SA_KO 

P6SA_KR 

 

K_K06 

Ma świadomość ważności i specyfiki pracy w instytucjach 

publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit i na 

własny rachunek 

P6SA_KO 

 

K_K07 Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

P6SA_KO 

P6SA_KK 

P6SA_KR 

K_K08 

Potrafi wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnych do 

organizacji pracy wewnątrz organizacji gospodarczych i do 

komunikacji z otoczeniem 

P6SA_KR 

 

K_K09 
Cechuje go otwartość na dyskusje i umiejętność wspólnego, 

zespołowego rozwiązywania problemów 

P6SA_KO 

P6SA_KR 

 

K_K10 

Posiada predyspozycje do samodoskonalenia, adaptacji i działania  

w różnych warunkach oraz dynamicznie rozwijających się 

technologiach informacyjnych 

P6SA_KR 

P6SA_KK 

 

K_K11 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym poprzez dalsze 

kształcenie się na studiach II stopnia, kursach specjalistycznych, 

podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne 

P6SA_KK 

P6SA_KR 

K_K12 
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach 

(zespołach) i organizacjach, realizujących cele społeczne i gospodarcze 

P6SA_KO 

P6SA_KR 

K_K13 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, 

politycznych, gospodarczych, obywatelskich, uwzględniając aspekty 

prawne, ekonomiczne i polityczne tej działalności i potrafi 

przewidywać jej podstawowe skutki 

P6SA_KO 

P6SA_KR 
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Efekty kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek kształcenia Finanse i rachunkowość należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 

Przygotowano na podstawie: 

 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm.), 

załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594) 

Charakterystyki  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8. 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

P6SA – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S), profil ogólnoakademicki (A), 

S (po podkreślniku) – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 

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, 

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem, 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, 

UU (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w zakresie samorozwoju i rozwoju innych osób, 

KK – kompetencje społeczne – oceny, 

KO – kompetencje społeczne – odpowiedzialność, 

KR – kompetencje społeczne – rola zawodowa, 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia. 
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Nr efektu Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kształcenia z 

zakresu nauk 

społecznych 

 WIEDZA  

K_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę i rozumie teorie i metodologię badań  

w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie finanse 

P7SA_S_WG_01 

K_W02 

Ma  wiedzę o charakterze nauk społecznych, a w szczególności nauk  

o finansach oraz interdyscyplinarnych powiązaniach z naukami 

ścisłymi i technicznymi 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

K_W03 

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, 

matematyki, statystyki i informatyki umożliwiającą zrozumienie 

prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro 

i makro w wymiarze globalnym 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

K_W04 

Ma wiedzę o narzędziach wspomagających rozwiązywanie problemów 

organizacji i jej współdziałania z otoczeniem w obszarach: 

zarządzania, rachunkowości, informatyki  i finansów 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WK_01 

K_W05 
Posiada powiększoną wiedzę na temat podstawowych pojęć, metod, 

narzędzi z obszaru finansów oraz rachunkowości sektora publicznego 

P7SA_S_WG_01 

 

K_W06 

Zna szczegółowe metody i narzędzia matematyczne, statystyczne | 

i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych, jak 

również do podejmowania racjonalnych decyzji we wszelkiego rodzaju 

podmiotach i organizacjach gospodarczych 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S-WG_02 

P7SA_S_WG_03 

K_W07 

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, w szczególności wykorzystującej wiedzę z zakresu 

innowacyjności, form prawnych i opodatkowania 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK_01 

K_W08 

Zna pogłębione zasady i strukturę funkcjonowania instytucji 

finansowych: banku centralnego, banków komercyjnych, ubezpieczeń 

społecznych i innych instytucji finansowych 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WK_01 

K_W09 
Ma wiedzę z zakresu podstaw finansów i rachunkowości obejmującą 

identyfikację, ujmowanie i prezentację informacji gospodarczych 

P7SA_S_WG_02 

 

K_W10 
Posiada rozszerzoną wiedzę o technologiach informacyjno-

komunikacyjnych oraz o ich trendach rozwojowych 

P7SA_S_WG_02 

 

K_W11 Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu ochrony danych finansowych 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WK_01 

K_W12 
Posiada wiedzę o systemach ewidencyjnych, zarządzania  

i sprawozdawczości 

P7SA_S_WG_02 

 

K_W13 
Posiada wiedzę o cyklu obiegu informacji w podmiotach 

gospodarczych 

P7SA_S_WG_02 

K_W14 
Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu regulacji prawnych 

finansów i rachunkowości 

P7SA_S_WG_02 

 

K_W15 
Posiada wiedzę z zakresu metod i narzędzi prowadzenia prac i badań 

analitycznych 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

K_W16 
Posiada wiedzę z dziedziny informatycznych systemów 

ewidencyjnych, sprawozdawczych i decyzyjnych 

P7SA_S_WG_02 

 

K_W17 Posiada  wiedzę o metodach tworzenia  informacji sprawozdawczych P7SA_S_WG_02 
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P7SA_S_WG_03 

K_W18 
Posiada rozszerzoną wiedzę o zarządzaniu zmianami  

w przedsiębiorstwie w zakresie finansów i rachunkowości 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

K_W19 
Posiada pogłębioną wiedzę o źródłach informacji fachowej, metodach 

dostępu do niej i sposobu jej wykorzystywania w pracy zawodowej 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

K_W20 

 

Zna i rozumie procesy gospodarcze zachodzące w środowisku 

społecznym i gospodarczym 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK_01 

K_W21 

Zna, rozumie i interpretuje  normy i reguły (prawne, organizacyjne, 

moralne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne  

i rządzące nimi oraz  ich źródła, naturę, zmiany i sposoby działania 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK_02 

K_W22 
Posiada rozszerzoną wiedzę ekonomiczną, prawną, techniczną  

i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK_01 

K_W23 Ma wiedzę z zakresu wybranych nauk humanistycznych P7SA_S_WG_01 

K_W24 Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK_02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

Potrafi umiejętnie i efektywnie wykorzystać narzędzia i określone 

technologie w celu wykonania typowych zawodowych zadań 

ewidencyjno-sprawozdawczych 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

K_U02 
Potrafi w sposób pogłębiony analizować dane finansowe i formułować 

wnioski 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

K_U03 
Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do formułowania 

polityki bilansowej na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_03 

K_U04 
Potrafi adekwatnie zastosować internetowe aplikacje komunikacji 

społecznej – podatkowe, ubezpieczeniowe, JPK, Split Payment, ZUS 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_03 

K_U05 
Potrafi poprawnie sformułować zadania do systemowej realizacji 

informatycznej systemów decyzyjno-motywacyjnych 

P7SA_S_UW-02 

P7SA_S_UW_03 

P7SA_S_UO_01 

K_U06 

Potrafi właściwie identyfikować i analizować zjawiska społeczne  

i ekonomiczne przez pryzmat ich mikro i makroekonomicznych 

skutków finansowych  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

 

K_U07 
Potrafi poprawnie interpretować zmiany prawne, fiskalne i kontrolne  

w polskiej gospodarce 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_03 

K_U08 

Potrafi precyzyjnie ocenić przydatność metod i narzędzi służących do 

rozwiązywania prostych zadań analityczno-decyzyjnych w zakresie 

finansów 

P7SA_S_UW_03 

K_U09 
Potrafi adekwatnie zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości 

zarządczej w aplikacjach biznesowych 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

K_U10 

Potrafi umiejętnie wykorzystać wiedzę o technologiach informacyjno-

komunikacyjnych oraz o ich trendach rozwojowych w rachunkowości  

i finansach 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

K_U11 
Potrafi samodzielnie i w zespole poprawnie realizować typowe prace 

projektowe, programistyczne i wdrożeniowe  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UO_01 

K_U12 
Potrafi adekwatnie i efektywnie stosować narzędzia ochrony danych 

finansowych 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 
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K_U13 
Potrafi umiejętnie wykorzystywać systemy ewidencyjne  

i sprawozdawczości  

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

K_U14 
Potrafi w sposób rozszerzony stosować metody i narzędzia 

prowadzenia prac i badań analitycznych  

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

K_U15 

Potrafi precyzyjnie i adekwatnie rozliczyć wybrane koszty i dokonać 

kalkulacji produktów oraz usług, jak i przygotować różne 

sprawozdania finansowe 

P7SA_S_UW_01 

K_U16 
Potrafi umiejętnie wykorzystać metody i techniki wspomagające 

podejmowanie decyzji zarządczych 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UO_02 

K_U17 
Potrafi umiejętnie wykorzystać narzędzia samokształcenia się w celu 

podnoszenia kompetencji zawodowych 

P7SA_S_UW_03 

P7SA_S_UU_01 

K_U18 

Potrafi obserwować i dokumentować normy i reguły (prawne, 

organizacyjne, moralne, etyczne) organizujące struktury i instytucje 

społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, naturę, 

zmiany i sposoby działania 

P7SA_S_UW_03 

K_U19 
Potrafi interpretować w sposób pogłębiony zjawiska społeczne 

rozmaitej natury (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne)  

P7SA_S_UW_01 

K_U20 

Potrafi pozyskiwać pogłębione informacje z literatury, baz danych  

i innych źródeł, także w języku angielskim uznawanym za język 

komunikacji międzynarodowej w biznesie, potrafi integrować 

uzyskane in formacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

P7SA_S_UK_02 

K_U21 

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg obserwowanych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

K_U22 
Potrafi poprawnie stosować obowiązujące normy i reguły (prawne, 

zawodowe, moralne) do realizacji zadań biznesowych 

P7SA_S_UW_03 

K_U23 

Potrafi precyzyjnie opracować szczegółową dokumentację z realizacji 

zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować 

opracowanie zawierające analizę uzyskanych wyników 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_03 

K_U24 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych,  

w zakresie realizowanych prac analitycznych, projektowych, 

programistycznych i wdrożeniowych w języku polskim i angielskim 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UK_01 

P7SA_S_UK_02 

K_U25 
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i doświadczeń 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UK_01 

K_U26 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w zakresie problemów biznesowych z wykorzystaniem różnych źródeł 

wiedzy i doświadczeń 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03 

P7SA_S_UK_01 

K_U27 

Posiada umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UK_02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 

Ma głęboką świadomość ważności i rozumie społeczne oraz 

behawioralne aspekty i skutki działalności w obszarze finansów  

i rachunkowości 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

K_K02 Potrafi prawidłowo  określić priorytety służące realizacji określonego P7SA_KR 
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przez siebie lub innych zadania P7SA_KK 

K_K03 
Prawidłowo i w sposób rozszerzony identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

 

K_K04 
Potrafi wyszukiwać, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz 

umiejętności 

P7SA_KK 

P7SA_KR 

 

K_K05 Potrafi kreatywnie myśleć oraz działać w sposób przedsiębiorczy 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

 

K_K06 

Ma pogłębioną świadomość ważności i specyfiki pracy w instytucjach 

publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit i na 

własny rachunek 

P7SA_KO 

 

K_K07 Potrafi świadomie brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

P7SA_KO 

P7SA_KK 

P7SA_KR 

K_K08 

Potrafi adekwatnie wykorzystywać narzędzia technologii 

informacyjnych do organizacji pracy wewnątrz organizacji 

gospodarczych i do komunikacji z otoczeniem 

P7SA_KR 

 

K_K09 
Cechuje go otwartość na dyskusje i umiejętność wspólnego, 

zespołowego rozwiązywania problemów 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

 

K_K10 

Posiada właściwe predyspozycje do samodoskonalenia, adaptacji  

i działania w różnych warunkach oraz dynamicznie rozwijających się 

technologiach informacyjnych 

P7SA_KR 

P7SA_KK 

 

K_K11 

Rozumie i akceptuje potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym 

poprzez dalsze kształcenie się na studiach II stopnia, kursach 

specjalistycznych, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, 

osobiste i społeczne 

P7SA_KK 

P7SA_KR 

K_K12 

Jest przygotowany do świadomego i aktywnego uczestniczenia  

w grupach (zespołach) i organizacjach, realizujących cele społeczne 

i gospodarcze 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

K_K13 

Umie efektywnie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 

społecznych, politycznych, gospodarczych, obywatelskich, 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne tej 

działalności i potrafi przewidywać jej podstawowe skutki 

P7SA_KO 

P7SA_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


