
2. Efekty uczenia się  

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW Finanse i rachunkowość – studia I stopnia  

L.p.  

Symbol 

efektu  

uczenia 

się  

Treść efektu uczenia się  

Kod składnika opisu 

-  
Uniwersalne 

charakterystyki  

poziomów w  

PRK  

Kod składnika opisu -  
charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na  

poziomach 6 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji  

1.  K_W01  

  

ma wiedzę o miejscu dyscypliny ekonomia i finanse w 

systemie nauk społecznych i powiązaniach z 

dyscyplinami naukowymi  takimi jak :, nauki prawne i 

nauki o zarządzaniu i jakości 

P6U_W  P6S_WG  

2.  K_W02  

  

zna w zaawansowanym stopniu i rozumie rodzaje 

struktur, instytucji i podmiotów sfery finansowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 

funkcjonowania, banków, zakładów ubezpieczeń, 

instytucji rynków finansowych i jednostek sektora 

finansów publicznych.  

P6U_W  P6S_WG  
  

3 K_W03 

 

posiada zaawansowaną wiedzę o systemie 

finansowym państwa i o poszczególnych jego 

elementach i zna jej praktyczne wykorzystanie   w 

działalności zawodowej związanej z finansami,   

P6U_W P6S_WG  

 

4.  K_W04  

 

zna i rozumie relacje zachodzące między instytucjami 

finansowymi w skali kraju i w skali międzynarodowej 

i zna ich odniesienie w działalności zawodowej  

P6U_W  P6S_WG  

 

5.  K_W05  

 

zna i rozumie rodzaje powiązań finansowych, 

ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki i 

rządzące nimi prawidłowości i zna  ich odniesienie do 

praktyki finansowej  

P6U_W  P6S_WG  
 

6 K_W06 

 

posiada ogólną wiedzę o roli sytemu finansowego w 

funkcjonowaniu gospodarki narodowej i wpływie na 

rozwiązywanie problemów współczesnej cywilizacji 

P6U_W P6S_WK 



7  K_W07  

  

zna i rozumie normy społeczne i zasady prawne – 

oraz etyczne, organizujące system finansowy i 

instytucje finansowe w odniesieniu do praktycznej 

działalności zawodowej związanej z finansami i 

rachunkowością  

P6U_W  P6S_WK  

8 K_W08 

 

ma  zaawansowaną wiedzę o rachunkowości i zna jej 

zasady gromadzenia, ewidencjonowania i 

przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o 

procesach gospodarczych i operacjach finansowych 

 P6U_W P6S_WG  
 

9.  K_W09  

  

zna i rozumie znaczenie i role człowieka w  procesie 

tworzenia i funkcjonowania systemu finansowego 

oraz w działalności zawodowej  

P6U_W  P6S_WG  
 

10.  K_W10  

 

zna metody , narzędzia i techniki pozyskiwania 

danych  

finansowych , pozwalające opisywać systemy i 

kategorie  finansowe oraz procesy w nich i między 

nimi zachodzące odnosząc je do rozwiązań 

praktycznych 

P6U_W  P6S_WG  
 

12.  K_W11  

 

Zna metody statystyki opisowej oraz narzędzia 

informatyczne stosowane w rachunkowości i 

analizach finansowych 

P6U_W  P6S_WG  
 

13. K_W12  

 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując 

podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i 

jakości, nauk prawnych , ekonomii i finansów 

P6U_W P6S_WK 

14. K_W13  

 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
P6U_W P6S_WK 

1.  K_U01  

 

potrafi analizować i interpretować zjawiska finansowe 

występujące w gospodarce w sektorze publicznym i 

prywatnym, oraz w bankowości i ubezpieczeniach.  

P6U_U  P6S_UW  
  

  



2.  K_U02  

 

Potrafi stosując zasady rachunkowości  

przeprowadzić ewidencję operacji gospodarczych,  
P6U_U  P6S_UW  

  

 

3.  K_U03  

  

Potrafi sporządzić, analizować i interpretować 

sprawozdania finansowe oraz rozliczenia podatkowe, 

bankowe i ubezpieczeniowe z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych 

 

 

P6U_U  P6S_UW  
  

  

4.  K_U04  

 

potrafi  w celu wykonania analiz finansowych 

pozyskiwać  z właściwych źródeł w tym z baz danych 

i systemów informacyjnych  odpowiednie dane  ,  

dokonywać ich oceny, krytycznej analizy , syntezy i 

interpretacji ,stosować  odpowiednie  metody  i 
narzędzia, 
w tym zaawansowane techniki informacyjno- 
-komunikacyjne 
  
 

P6U_U  P6S_UW  
 

5.  K_U05  

 

potrafi wykorzystywać dostępne narzędzia 

statystyczne, i informatyczne do analizowania i 

interpretacji zjawisk finansowych i z  zakresu 

rachunkowości .  

P6U_U  P6S_UW  
 

6.  K_U06  

 

potrafi rozwiązywać problemy praktyczne  i zadania 

w zakresie finansów  posługując się wybranymi 

systemami normatywnymi , regułami finansowymi, 

ekonomicznymi, prawnymi, zasadami moralnymi 

standardami zawodowymi  

P6U_U  P6S_UW  
 

7. K_U07  

 

potrafi rozwiązywać zadania w zakresie 

rachunkowości posługując się wybranymi systemami 

normatywnymi , regułami rachunkowości , 

ekonomicznymi, prawnymi, zasadami moralnymi 

standardami zawodowymi  

P6U_U P6S_UW  
 



8.  K_U08  

 

Potrafi wykonywać  zadania z zakresu rachunkowości 

tj.  gromadzić, i przetwarzać  dane dotyczące 

działalności przedsiębiorstwa, instytucji  oraz  

prezentować je wykorzystując  zaawansowane 

techniki informacyjno- 
-komunikacyjne 
 

P6U_U  P6S_UW  
  

9.  K_U09  

 
Potrafi wykorzystać   narzędzia informatyczne 
we wspomaganiu decyzji  finansowych   

P6U_U  P6S_UW  

10.  K_U10  

  

Potrafi zastosować metody i narzędzia analizy 

finansowej w ocenie  kondycji ekonomiczno-

finansowej przedsiębiorstwa, instytucji i dokonać 

interpretacji wyników tej analizy  oraz sformułować  

wnioski  

P6U_U  P6S_UW   

11.  K_U11  

 

Potrafi posługiwać się językiem obcym 
na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego  w tym 
językiem specjalistycznym z zakresu kluczowej 
terminologii   finansów i rachunkowości  

P6U_U  P6S_UK  
  

12.  K_U12  

 

Potrafi zastosować  metody i narzędzia analizy 

finansowej w ocenie zdolności kredytowej 

przedsiębiorstwa, instytucji  

P6U_U  P6S_UW  

13.  K_U13  

  

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności z zakresu finansów dokonując 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza i 

planuje samodzielnie kierunki własnego rozwoju i 

uczenia się przez całe życie 

P6U_U  P6S_UU  



14. K_U14 

 

Potrafi brać udział w debacie dyskutować o roli 

finansów i rachunkowości, prezentować , oceniać 

różne poglądy i opinie 

P6U_U P6S_UK  

 

15. K_U15 Potrafi zaplanować  i organizować  prace 

indywidualną oraz w zespole dotyczącą rozwiązania 

problemu z zakresu finansów , rachunkowości 

P6U_U P6S_UO 

1.  K_K01  

  

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy w 

zakresie finansów i rachunkowości i  
P6U_K  P6S_KK  

2 K_K02  

 

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu złożonych problemów zarówno 

poznawczych jak i praktycznych dotyczących 

finansów i rachunkowości ,współpracy ze 

specjalistami przy rozwiązywaniu trudnych 

problemów  w praktyce finansowej  

P6U_K P6S_KK 

3.  K_K03  

  

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych. przestrzegania zasad etyki zawodowej 

w zakresie finansów i rachunkowości wymagając 

tego od innych 

P6U_K  P6S_KR  

4.  K_K04  

 

  

Jest gotów do inicjowania działalności w zakresie 

gospodarki finansowej na rzecz interesu publicznego  
P6U_K  P6S_KO  

5.  K_K05  

 

jest gotów do przygotowywania i uczestniczenia w 

projektach społecznych : gospodarczych, 

obywatelskich, z uwzględnieniem aspektów 

finansowych  

P6U_K  P6S_KO  

6.  K_K06  

  

wykazuje postawy przedsiębiorcze , jest gotów do 

kreatywnego innowacyjnego działania, 

podejmowania ryzyka gospodarczego  

P6U_K  P6S_K0  

7.  K_K07  

 

Jest gotów do rozwijania dorobku i poszanowania 

tradycji zawodów: finansisty, księgowego  
P6U_K  P6S_KR  

 


