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UCHWAŁA  NR  R.0000.58.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

 
w sprawie  

 
zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość studia 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 Nauk 

Ekonomicznych 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 Nauk Ekonomicznych od 

roku akademickiego 2018/2019. stanowią załączniki do uchwały.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 



 

 

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 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.58.2018 z 28 czerwca 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 Nauk Ekonomicznych 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. 2017 poz. 986 z późn. zm.), 

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

Charakterystyki pierwszego 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:  

 

W - kategoria wiedzy 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

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) 

P7SA - 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 

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 (W) – absolwent zna i rozumie:    

K_W01  

pojęcie systemów finansowych i ich rodzajów (system finansów 

publicznych, system finansów prywatnych, system finansowy gospodarki 

rynkowej), ich funkcjach i roli/zadaniach oraz strukturach wewnętrznych, 

także czynnikach i uwarunkowaniach (ekonomicznych prawnych, 

politycznych, społecznokulturowych) funkcjonowania, w wymiarze 

regionu lub kraju lub w skali globalnej. 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W02  

poszczególne elementy określonych rodzajów systemów finansowych 

(instrumentach finansowych, operacjach finansowych, podmiotach 

finansowych i rynkach finansowych, normach prawnych regulujących 

funkcjonowanie danego rodzaju systemu finansowego), w skali regionu, 

kraju lub globalnej. 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W03  

związki między różnymi rodzajami systemów finansowych oraz ich 

elementami, i prawidłowościach rządzących tymi związkami oraz 

relacjami pomiędzy systemem finansowym a sferą społeczną, otoczeniem 

gospodarczym i regulacyjnym, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem. 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W04  

zasady i reguły oraz sposoby i narzędzia zarządzania finansowego, 

zarządzania ryzykiem, paradygmaty finansowe, zasady organizacji 

finansów z zakresu subdyscyplin, takich jak: finanse gospodarstw 

domowych, finanse spółek, finanse publiczne, bankowość, ubezpieczenia, 

finanse międzynarodowe, rynek finansowy.  

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W05  

zjawiska finansowe, ekonomiczne (mikroekonomiczne  i 

makroekonomiczne), społecznych i demograficzne występujące  

w określonych gałęziach finansów (publicznych, prywatnych)  

i w określonych subdyscyplinach finansów, oraz ich źródłach i czynnikach 

zmian, w tym procesów rozwoju.  

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W06  
procesy (sposoby, formy, motywy, zasady, zachodzące stosunki 

finansowe) gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych 

występujące w określonych subdyscyplinach finansów.  

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W07  
procesy zmian (przebieg, przyczyny, skalę, konsekwencje) w gospodarce 

finansowej podmiotów niefinansowych lub podmiotów finansowych oraz 

w sposobach działania podmiotów finansowych.  

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W08  
poglądy i ewolucję poglądów na temat polityki i gospodarki finansowej 

podmiotów sektora niefinansowego lub działalności i funkcjonowania 

podmiotów sektora finansowego.  

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  
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K_W09  

metody i narzędzia (z zakresu matematyki/inżynierii finansowej, 

rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowości społecznej, 

statystyki; w tym o technikach pozyskiwania i gromadzenia danych, 

analizy i syntezy), właściwe dla danej subdyscypliny finansów, 

pozwalające opisywać: zdarzenia finansowe, stosunki finansowe w skali 

mikro, mezzo lub makro, procesy finansowe w podmiotach finansowych 

lub niefinansowych. 

P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W10  

zawód finansisty i jego kompetencje w formie zatrudnienia w instytucji 

lub formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej; w zakresie 

przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, 

księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, audytora 

wewnętrznego, zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, 

doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, 

dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 

inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, 

maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 

finansowego, analityka w sektorze podmiotów niefinansowych lub 

finansowych, pracownika sektora finansów publicznych, pracownika 

instytucji finansowych (obsługi bezpośredniej klienta), oraz zachowanie  

i postawy finansowe człowieka (kultura finansowa, świadomość 

finansowa) oraz spółek (style, polityka i strategie zarządzania 

finansowego).   

P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK  

K_W11  podstawowe pojęcia z zakresu wybranych nauk humanistycznych  
P6SA_S_WG_01 

P6SA_S_WG_02  

K_W12 podstawowe pojęcia z zakresu z zakresu kultury fizycznej P6SA_S_WG_02 

 UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi:  

K_U01  

dostrzec, dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych, 

zidentyfikować możliwości rozwoju zawodowego w zawodach 

finansowych (w zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy 

podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 

audytora wewnętrznego, zarządcy nieruchomości, pośrednika 

nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy finansowego, 

sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, 

analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  

maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka 

rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego, pracownika 

administracji publicznej).  

P6SA_S_UW_01  

K_U02  

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania  

i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk finansowych w ramach 

określonych subdyscyplin finansów (finanse gospodarstw domowych, 

finanse spółek, finanse publiczne, bankowość, ubezpieczenia, finanse 

międzynarodowe, rynek finansowy) z wykorzystaniem elementów 

rachunkowości.  

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02  
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K_U03  
analizować przyczyny w przebiegu konkretnych procesów i zjawisk 

finansowych w ramach określonych subdyscyplin finansów, 

rachunkowości, bankowości, rynków finansowych.  
P6SA_S_UW_02  

K_U04  
prognozować konkretne procesy i zjawiska finansowe w ramach 

określonych subdyscyplin finansów, rachunkowości, bankowości,  

z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi. 
P6SA_S_UW_02  

K_U05  
posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami  

i regułami występującymi w określonych subdyscyplinach finansów.  
P6SA_S_UW_03  

K_U06  
wykorzystać zdobytą wiedzę finansową (finansowo-ekonomiczną)  

w praktycznym (zawodowym) działaniu w ściśle określonym zakresie,  

w ramach określonej subdyscypliny finansów.  

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_03  

K_U07  

analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów 

finansowych (organizacji finansowej, zarządzania finansami) i uczestniczy 

w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie, w ramach określonej 

subdyscypliny finansów w wymaganej przez uczestników systemu 

finansowego formie, z wykorzystaniem aparatu matematycznego.  

P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03  

K_U08  
przewidywać ludzkie zachowania w sferze finansów, analizować ich 

motywy oraz konsekwencje dla jednostki ludzkiej i społecznej (społeczno-

gospodarczych).  

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03  

K_U09  
zrozumieć i analizować dorobek teoretyczny w naukach finansowych,  

w tym w wybranym języku obcym (np. j angielski).  
P6SA_S_UW_01 

P6SA_S_UW_02  

K_U10  

efektywnie zarządzać środkami finansowymi oddanymi mu do dyspozycji 

lub pomóc w efektywnym gromadzeniu i wykorzystywaniu środków 

finansowych osobom trzecim (klientom), w celu wykonania typowych 

zadań zawodowych w danej subdyscyplinie finansów (w zakresie 

przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, 

biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, 

pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy 

bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, 

doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza, maklera papierów 

wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, 

analityka rynku finansowego).   

P6SA_S_UW_02 

P6SA_S_UW_03  

K_U11  
posługiwać się językiem obcym (jeden język obcy na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).  
P6SA_S_UW_02  

K_U12  
włączyć się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie 

oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności na całe życie.  
P6SA_S_UW_03  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) –  absolwent jest gotów do:    

K_K01  

aktywnego uczestniczenia i rozwoju w grupach (zespołach)  

i organizacjach realizujących cele finansowe (ekonomiczno-finansowe),  

z poszanowaniem celów ogólnospołecznych (społecznej 

odpowiedzialności), w ramach danej subdyscypliny finansów.  

P6SA_KO 

P6SA_KR  

K_K02  

uczestniczenia w zespołowym budowaniu projektów/struktur 

finansowych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne tej 

działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej 

skutki.  

P6SA_KO  
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K_K03  
komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy 

finansowej, w tym z wykorzystaniem jednego specjalistycznego języka 

obcego (j. angielski).  

P6SA_KK  

P6SA_KO  

K_K04  
pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, 

prywatnych, na stanowiskach operacyjnych lub menadżerskich średniego 

szczebla, w ramach danej subdyscypliny finansów. 

P6SA_KK  

P6SA_KR  

K_K05  
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności finansowych  

w ramach ścieżki rozwoju. 
P6SA_KK 

P6SA_KR  

K_K06  
zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny (odpowiedzialny 

społecznie i ekologicznie). 
P6SA_KO 

P6SA_KR  

K_K07  
działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny z wykorzystaniem 

rozwiązań finansowych.  
P6SA_KO 

P6SA_KR  

K_K08  
brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Potrafi rozwijać  

i skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne.  

P6SA_KK  

P6SA_KO  

P6SA_KR  

K_K09  
postepowania zgodnie z zasadami, wartościami, normami społecznymi  

i etycznymi. 
P6SA_KO  

P6SA_KR  
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Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.58.2018 z 28 czerwca 2018 r. 

 

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 Nauk Ekonomicznych 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. 2017 poz. 986 z późn. zm.), 

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

Charakterystyki  pierwszego 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 

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) 

P7SA - 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 

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 (W) – absolwent zna i rozumie:    

K_W01  

rodzaje systemów finansowych (system finansów publicznych: system 

finansów samorządu terytorialnego lub finansów szczebla centralnego; 

system finansów prywatnych: spółek lub gospodarstw domowych; system 

finansowy gospodarki rynkowej: system bankowy lub system 

ubezpieczeń, rynek finansowy), ich strukturach wewnętrznych i sposobach 

funkcjonowania, także czynnikach i uwarunkowaniach (ekonomicznych 

prawnych, politycznych, społeczno-kulturowych) funkcjonowania,  

w wymiarze regionu lub kraju lub w skali globalnej w stopniu 

pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W02  

poszczególne elementy struktur finansowych (instrumenty finansowe, 

operacje finansowe, podmioty finansowe i rynki finansowe, normy prawne 

regulujące funkcjonowanie danego rodzaju systemu finansowego)  

w wybranych częściach określonych rodzajów systemów finansowych,  

w skali regionu lub kraju lub globalnej w stopniu pogłębionym  

i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W03  

związki finansowe, ekonomiczne, społeczne, demograficzne między 

różnymi rodzajami (lub określoną częścią wybranego rodzaju systemu  

a innymi rodzajami) systemów finansowych oraz ich elementami,  

i prawidłowościach rządzących tymi związkami w określonych gałęziach 

finansów (publicznych, prywatnych) i w określonych subdyscyplinach 

finansów, oraz o ich źródłach i czynnikach zmian, w tym procesów 

rozwoju w stopniu pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W04  

zasady i reguły oraz sposoby i narzędzia zarządzania finansowego, 

paradygmaty finansowe, zasady organizacji finansów, z zakresu wybranej 

subdyscypliny (lub części subdyscypliny) finansów, spośród takich jak: 

finanse gospodarstw domowych, finanse spółek, finanse publiczne, 

skarbowość, bankowość, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rynek 

finansowy w stopniu pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W05  

zjawiska finansowe jako element aktywności człowieka występujące  

w wybranej subdyscyplinie finansów (lub jej określonej części), spośród 

takich jak: finanse gospodarstw domowych, finanse spółek (sektora MSP 

lub korporacyjnych), finanse publiczne (szczebla centralnego lub 

samorządowego), skarbowość, bankowość (centralna, operacyjna w tym 

komercyjna lub spółdzielcza, specjalistyczna), ubezpieczenia (społeczne, 

gospodarcze, zdrowotne), finanse międzynarodowe; rynek finansowy  

w stopniu pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  
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K_W06  

procesy (sposoby/metody, formy, motywy, zasady, zachodzące stosunki 

finansowe) gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych 

występujących w wybranej subdyscyplinie finansów pod względem norm  

i reguł branżowych w stopniu pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W07  

procesy zmian w gospodarce finansowej podmiotów niefinansowych lub 

podmiotów finansowych, w ramach wybranej subdyscypliny finansów lub 

części tej subdyscypliny pod względem norm i reguł branżowych  

w stopniu pogłębionym i poszerzonym  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W08  

poglądy i ich ewolucję na temat polityki i gospodarki finansowej 

podmiotów sektora niefinansowego lub działalności i funkcjonowania 

podmiotów i instytucji sektora finansowego. Wiedzę pogłębioną  

w odniesieniu do wybranej części danej subdyscypliny finansów spośród 

takich jak finanse gospodarstw domowych: zamożnych lub mniej 

zamożnych; finanse spółek: sektora MSP lub korporacyjnych; finanse 

publiczne: szczebla centralnego lub samorządowego; skarbowość; 

bankowość: centralna lub operacyjna w tym komercyjna albo spółdzielcza, 

specjalistyczna; ubezpieczenia: społeczne lub gospodarcze lub zdrowotne; 

finanse międzynarodowe; rynek finansowy: różne jego segmenty, np. 

giełda. 

 

 

 

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W09  

metody i narzędzia z zakresu matematyki/inżynierii finansowej, 

rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowości społecznej, 

statystyki; w tym o techniki pozyskiwania i gromadzenia danych, analizy  

i syntezy, właściwe dla danej subdyscypliny finansów, pozwalające 

opisywać: zdarzenia finansowe, stosunki finansowe procesy finansowe w 

podmiotach finansowych lub niefinansowych] posiada pogłębioną wiedzę 

w odniesieniu do wybranych metod i narzędzi opisu oraz modelowania 

struktur finansowych, a także prawidłowości rządzących nimi oraz 

wpływu na aktywność człowieka.  

P7SA_S_WG_01 

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W10  

zawód finansisty (na średnich lub wyższych szczeblach menadżerskich lub 

formie własnej działalności gospodarczej) w sektorze podmiotów 

niefinansowych lub finansowych (w zakresie przygotowującym do 

pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, 

kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, pośrednika 

nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy finansowego, 

sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, 

analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  

maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka 

rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego), oraz zachowania  

i postawy finansowe człowieka.  

P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK  

K_W11  
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego i rozumie mechanizmy ich działania również w kontekście 

zasad transgranicznych i międzynarodowych.  
P7SA_S_WK  

K_W12  

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości  

w sektorze finansowym, w tym z wykorzystaniem internetu, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla finansów i rachunkowości.  

P7SA_S_WK  
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  UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi:    

K_U01  

dostrzegać, dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych 

pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między 

zjawiskami finansowymi występującymi w obrębie wybranej 

subdyscypliny finansów oraz wykraczającymi poza jej obręb (relacje  

z innymi subdyscyplinami finansów).  

P7SA_S_UW_01  

K_U02  

wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk finansowych w ramach wybranej subdyscypliny 

finansów (finanse gospodarstw domowych, finanse spółek, finanse 

publiczne, skarbowość, bankowość, ubezpieczenia, finanse 

międzynarodowe, rynek finansowy, poszerzoną o formułowanie własnych 

opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy.  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02   

K_U03  

zrozumieć przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk 

finansowych w ramach wybranej subdyscypliny finansów, formułować 

własną opinii na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je 

weryfikować.  

P7SA_S_UW_02  

K_U04  
prognozować poszerzone o przewidywanie i modelowanie złożonych 

struktur finansowych w ramach określonych subdyscyplin finansów,  

z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi.  
P7SA_S_UW_02  

K_U05  
posługiwać się systemami normatywnymi poszerzonymi w odniesieniu do 

wybranej części określonej subdyscypliny finansów (i rodzaju norm).  P7SA_S_UW_03  

K_U06  

wykorzystywać zdobytą wiedzę finansową (finansowo-ekonomicznej)  

w różnych zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę 

skuteczności i przydatności danej wiedzy, w ramach wybranej (lub części 

wybranej) subdyscypliny finansów.  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_03  

K_U07  
samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu 

finansowego i przeprowadzić procedurę podjęcia rozstrzygnięć w tym 

zakresie, w ramach wybranej subdyscypliny finansów.  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03  

K_U08  

analizować ludzkie zachowania w sferze finansów, a także ich motywy 

oraz konsekwencje dla jednostki ludzkiej i społecznych (społeczno-

gospodarczych), w pogłębiony sposób w odniesieniu do wybranej 

subdyscypliny finansów lub konkretnie wybranej jej części.  

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03  

K_U09  

analizować dorobek teoretyczny i aplikacyjny w naukach finansowych, 

poszerzony o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tego dorobku  

w wybranej subdyscyplinie finansów i z zastosowaniem metody 

badawczej.  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02  



 

 

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_U10  

dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 

pojawiających się zadań zawodowych w danej subdyscyplinie finansów  

i w zakresie elementów rozwoju zawodowego (w zakresie 

przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, 

księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy 

nieruchomości, pośrednika nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, 

doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, 

dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 

inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, 

maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 

finansowego).  

P7SA_S_UW_02 

P7SA_S_UW_03  

K_U11  
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii.  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_S_UW_02  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) – absolwent jest gotów do:    

K_K01  

do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora sfery finansowej 

podmiotu gospodarującego, lidera (w zakresie przygotowującym do 

pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, dyrektora 

finansowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy 

nieruchomości, pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, 

sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, rzeczoznawcy 

majątkowego, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 

inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza, maklera papierów wartościowych, 

maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 

finansowego), potrafi kierować zespołami wykonawczymi  

i przedsięwzięciami finansowymi, proponować ich kształt programowy, 

organizacyjny i prawny (prawnofinansowy), zna techniki negocjacyjne, 

potrafi pełnić rolę arbitra i negocjatora w sytuacji konfliktu interesów,  

w ramach wybranej subdyscypliny (części subdyscypliny) finansów.  

P7SA_KO  

K_K02  

uczestniczenia w budowaniu projektów/struktur finansowych, posiada 

umiejętność poszerzonego przewidywania wielokierunkowych skutków 

społecznych (społeczno-gospodarczych) swej działalności oraz o zdolność 

ponoszenia za nią odpowiedzialności 

P7SA_KO 

K_K03  

komunikowania się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 

specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, 

umie wypowiadać się w ważnych sprawach finansowych  

z uwzględnieniem ich konsekwencji społecznych (dla różnych grup 

interesariuszy), posiada umiejętności retoryczne i erystyczne, w tym 

zakresie jednego specjalistycznego języka obcego (np. j. angielski).  

P7SA_KO 

P7SA_KR  

K_K04  

tworzenia (współtworzenia) finansowych instytucji publicznych lub 

organizacji gospodarczych prywatnych w obszarze działalności finansowej 

lub do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej i jej 

zorganizowania w sferze finansów, w ramach wybranej subdyscypliny 

finansów.  

P7SA_KK  

P7SA_KO  

P7SA_KR  
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K_K05  
zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny (odpowiedzialny 

społecznie i ekologicznie), poszerzona o umiejętność aktywnego 

propagowania takich postaw.  

P7SA_KO 

P7SA_KR  

K_K06  
samodzielnego i krytycznego uzupełniania umiejętności finansowych, 

poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym ekonomiczny, 

regulacyjny, społeczno-kulturowy.  

P7SA_KK  

P7SA_KR  

K_K07  

odpowiedzialnego i etycznego projektowania i wykonywania zadań 

zawodowych z uwzględnieniem subdyscyplin finansowych (w zakresie 

przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, 

biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, 

pośrednika nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy 

finansowego, sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku 

finansowego, analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, 

aktuariusza, maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, 

analityka rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego). 

P7SA_KO 

P7SA_KR  

K_K08  

podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach porozumienia lub 

konfliktu społecznego oraz innych sytuacjach kryzysowych pojawiających 

się przy wykorzystaniu narzędzi finansowych. Jest przedsiębiorczy  

w podejmowaniu działań.  

P7SA_KO 

P7SA_KR  

K_K09  
prowadzenia debaty, perswazji i negocjowania dla osiągania wspólnych 

celów w zakresie projektów finansowych, społecznych i gospodarczych.  
P7SA_KK  

P7SA_KO  

P7SA_KR  

K_K10  
samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzania badań naukowych, 

rynkowych, analitycznych z wykorzystaniem różnorodnych  

i trudnodostępnych źródeł informacji finansowej.  

P7SA_KK  

P7SA_KO  

P7SA_KR  

K_K11  
świadomego, etycznego i aktywnego uczestniczenia w grupach (zespołach) 

i organizacjach, realizujących cele społeczne i gospodarcze.  
P7SA_KO 

P7SA_KR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


