2. Efekty uczenia się
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW Finanse i rachunkowość – studia II stopnia, profil praktyczny

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

L.p.

Symbol
efektu
uczenia
się

1.

K2_W01

ma pogłębioną wiedzę z zakresu dyscypliny
naukowej ekonomia i finanse pozwalającą na
zrozumienie podstaw teoretycznych, zasad
funkcjonowania współczesnych systemów
gospodarczych, w tym systemów finansowych i
zna praktyczne zastosowanie tej wiedzy w
działalności zawodowej związanej z finansami

P7_UW

P7S_WG

2.

K2_W02

ma pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości
jako systemie gromadzenia i przetwarzania
danych o procesach gospodarczych, pozwalającą
na zrozumienie zaawansowanych mechanizmów
funkcjonowania i zależności występujących w
podmiotach gospodarczych i instytucjach i zna
odniesienie tej wiedzy do działalności
zawodowej związanej z rachunkowością

P7_UW

P7S_WG

3

K2_W03

ma wiedzę dotyczącą badania i analizowania
sprawozdań ﬁnansowych

P7_UW

P7S_WK

4.

K2_W04

zna zaawansowane narzędzia informatyczne i
ich wykorzystanie w działalności zawodowej w
zakresie ﬁnansów i rachunkowości

P7_UW

P7S_WK

5.

K2_W05

zna i rozumie rolę systemu finansowego i jego
wpływ na procesy rozwojowe gospodarki i

P7_UW

P7S_WK

Treść efektu uczenia się

społeczeństwa a także współczesne problemy
cywilizacyjne
6

K2_W06

posiada pogłębioną wiedzę o systemie
ﬁnansowym państwa i o poszczególnych jego
elementach i zna jej odniesienie do działalności
zawodowej

P7_UW

P7S_WG

7

K2_W07

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i
narzędzia badania oraz analizy kategorii
finansowych, zjawisk i stosunków ﬁnansowych,
i przeprowadzania symulacji ﬁnansowych, w
tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające
identyﬁkować prawidłowości w funkcjonowaniu
systemu ﬁnansowego i ich zastosowanie w
praktyce finansowej

P7_UW

P7S_WG

8

K2_W08

zna normy i reguły formalno-prawne,
organizacyjne, etyczne oraz branżowe
ustanawiające zasady funkcjonowania
podmiotów w sektorze finansowym

P7_UW

P7S_WK

9.

K2_W09

P7_UW

P7S_WG

10.

K2_W10

P7_UW

P7S_WK

11.

K2_W11

zna zasady ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego

P7_UW

P7S_WK

12.

K2_W12

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i
społeczeństwie i ich roli w procesie tworzenia i
funkcjonowania systemu finansowego oraz w

P7_UW

P7S_WG

zna w zaawansowanym stopniu krajowy system
podatkowy i jego aspekty praktyczne
zna zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości

działalności zawodowej w zakresie finansów i
rachunkowości
1.

K2_U01

potrafi, w celu sformułowania i rozwiązania
złożonego problemu z zakresu finansów i
rachunkowości pozyskać z właściwych źródeł w
tym z baz danych odpowiednie informacje,
dokonywać ich oceny, krytycznej analizy,
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji,
stosować właściwe metody i narzędzia
analityczne, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne

P7_UU

P7S_UW

2.

K2_U02

potrafi wykorzystać normy, standardy i reguły
prawne, etyczne w celu rozwiązywania
praktycznych problemów ﬁnansowych

P7_UU

P7S_UW

3.

K2_U03

potrafi ocenić przydatność metod i technik a
także dobrych praktyk do rozwiązania
praktycznego problemu finansowego w tym z
zakresu rachunkowości, zaproponować
rozwiązanie problemu, sformułować i testować
przed wdrożeniem odpowiednią hipotezę

P7_UU

P7S_UW

4.

K2_U04

potrafi zastosować odpowiednie zasady
krajowego systemu podatkowego w
rozwiązywaniu problemów podatkowych

P7_UU

P7S_UW

5.

K2_U05

potrafi zastosować zaawansowane metody i
narzędzia rachunkowości do rozwiązywania
problemów z zakresu działalności finansowej,
gospodarczej i podejmowania decyzji
zarządczych

P7_UU

P7S_UW

6.

K2_U6

potrafi identyfikować związki zachodzące
między procesami gospodarczymi i zjawiskami
finansowymi i krytycznie ocenić praktyczne
skutki tych zależności

P7_UU

P7S_UW

7.

K2_U7

potrafi przeprowadzić analizę finansową
podmiotu gospodarczego, instytucji z
wykorzystaniem zaawansowanych metod
analitycznych i dokonać interpretacji jej
wyników

P7_UU

P7S_UW

8.

K2_U8

potrafi opracować plan finansowy
przedsiębiorstwa, instytucji z wykorzystaniem
zdobytej wiedzy z zakresu finansów i
rachunkowości i zaawansowanych metod
analityczno-symulacyjnych

P7_UU

P7S_UW

9.

K2_U9

potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i
umiejętności; dobierać i wykorzystywać
odpowiednie formy i metody ustawicznego
kształcenia; zachęcać innych do samorozwoju

P7_UU

P7S_UU

10.

K2_U10

potrafi kierować pracą zespołu współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych
dotyczących problemów finansowych i
podejmować wiodącą rolę w zespołach

P7_UU

P7S_UO

11.

K2_U11

potrafi komunikować się na tematy z zakresu
finansów i rachunkowości ze środowiskiem
zawodowym, a także ze zróżnicowanym
kręgiem odbiorców, potrafi prowadzić debatę
związaną z tematyką finansową włączając się
do dyskusji, prezentować własne stanowisko

P7_UU

P7S_UK

12.

K2_U12

ma
umiejętności
językowe
zgodne
z
wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
posługuje się słownictwem specjalistycznym z
zakresu finansów i rachunkowości

P7_UU

P7S_UK

1.

K2_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści dotyczących
praktyki finansowej, uznawania roli wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P7_UK

P7S_KK

2

K2_K02

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających
się potrzeb społecznych przestrzegania i
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania
na rzecz przestrzegania tych zasad i wyznaczania
priorytetów służących realizacji określonego
zadania zawodowego

P7_UK

P7S_KR

3.

K2_K03

jest gotów do rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu, jest
gotów do rozwijania dorobku i podtrzymywania
etosu zawodu finansisty i księgowego

P7_UK

P7S_KR

4.

K2_K04

jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny i przedsiębiorczy, w zakresie
działalności finansowej

P7_UK

P7S_KO

5.

K2_K05

jest gotów do podejmowania inicjatyw
społecznych, działalności na rzecz interesu

P7_UK

P7S_KO

publicznego w zakresie popularyzowania wiedzy
z zakresu finansów
6.

K2_K06

jest gotów do podejmowania działań na rzecz
środowiska finansistów w celu wzmacniania ich
roli w życiu społecznym

P7_UK

P7S_KO

