EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Nazwa kierunku: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Tytuł uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

Liczba semestrów: 6

Symbole efektów
kierunkowych

FR _W01

FR_W02
FR_W03

FR_W04

FR_W05

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu wybrane pojęcia i
P6U_W
terminologię z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse
nauk o zarządzaniu i jakości oraz rozumie ich źródła i
zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych;
w zaawansowanym stopniu współczesny system
P6U_W
finansowy , wybrane zasady jego funkcjonowania i jego
roli w gospodarce oraz jego miejsce w systemach:
ekonomicznym, prawnym i społecznym
w zaawansowanym stopniu krajowy system podatkowy P6U_W
w zaawansowanym stopniu oddziaływanie systemu
P6U_W
finansowego, na działalność przedsiębiorstwa; rozumie
złożone relacje między podmiotami gospodarczymi a
innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich
otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej odnosząc
je do działalności zawodowej związanej z finansami
w zaawansowanym stopniu wybrane rodzaje struktur,
P6U_W

Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla
właściwego poziomu

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

FR_W06

FR_W07

FR_W08

FR_W09
FR_W10

FR_U01

FR_U02

instytucji i podmiotów sfery finansowej, ze szczególnym
uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania,
banków, instytucji rynków finansowych i jednostek
sektora finansów publicznych, zakładów ubezpieczeń,
w zaawansowanym stopniu wybrane zasady, reguły
P6U_W
oraz narzędzia zarządzania finansami i ryzykiem
finansowym, mające znaczenie dla skuteczności
podejmowanych działań odnosząc je do rozwiązań
praktycznych
P6U_W
w zaawansowanym stopniu typowe, właściwe dla
finansów i rachunkowości metody i narzędzia
pozyskiwania, analizy i prezentacji danych
pozwalających opisać procesy gospodarcze i finansowe
odnosząc je do rozwiązań praktycznych
podstawowe przepisy prawa, normy etyczne i
P6U_W
społeczne oraz standardy zawodowe organizujące
system finansowy i instytucje finansowe oraz
rozumie rządzące nimi prawidłowości odnosząc je
do działalności zawodowej związanej z finansami i
rachunkowością
P6U_W
Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
P6U_W
w zaawansowanym stopniu wybrane zasady
planowania, organizacji i prowadzenia samodzielnie
działalności zawodowej i gospodarczej
UMIEJĘTNOŚCI:POTRAFI
wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania P6U_U
zjawisk i procesów finansowych, jak również do
podejmowania decyzji finansowych
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

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK
P6S_WK

P6S_UW

P6U_U
P6S_UW

FR_U03

FR_U04

FR_U05

FR_U06

FR_U07

FR_U08

FR_U09

FR_U10

finansowych
przeprowadzić z wykorzystaniem narzędzi i metod
rachunkowości ewidencję operacji gospodarczych,
sporządzić, analizować i interpretować sprawozdania
finansowe oraz rozliczenia podatkowe,
dokonywać analizy poziomu oraz dynamiki wybranych
wielkości i mierników finansowych osiągnięć
przedsiębiorstwa/instytucji; z wykorzystaniem
zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych,
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej
związanej z finansami, rachunkowością i podatkami
analizować relacje między zjawiskami finansowymi
a unormowaniami prawnymi w celu rozwiązania
konkretnych problemów z zakresu finansów,
rachunkowości i podatków
komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii z
zakresu finansów rachunkowości i podatków w tym
również w ramach uczestniczenia w debacie
i przedstawiania własnego stanowiska w dyskusji
posługiwać się zawodowymi i etycznymi normami,
regułami i standardami wykorzystywanymi w procesie
zarządzania finansami
krytycznie ocenić społeczne, ekonomiczne i
finansowe konsekwencje decyzji finansowych; a
także przewidywać ludzkie zachowania, analizować
ich motywy oraz konsekwencje
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
pracować w zespole wykonując zarówno zadania
związane z realizacją narzuconych celów, jak i ich
wyznaczaniem i organizacją pracy zespołów także o
charakterze interdyscyplinarnym projektowym,

P6U_U
P6S_UW
P6U_U

P6S_UW

P6U_U
P6S_UW
P6U_U
P6S_UK
P6U_U
P6S_UW
P6U_U
P6S_UW
P6U_U

P6S_UK

P6U_U
P6S_UO

zadaniowym
zaplanować własną działalności gospodarczą, w
P6U_U
FR_U11
szczególności zorganizować proces finansowania,
otwarcia i rozwoju biznesu
dokonać obiektywnej samooceny kompetencji i
P6U_U
zaplanować doskonalenie umiejętności wyznaczając
FR_U12
kierunki własnego rozwoju i kształcenia; potrafi
wykorzystać narzędzia samokształcenia się w celu
ustawicznego podnoszenia kompetencji zawodowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6U_K
z zakresu finansów, rachunkowości i podatków,
FR_K01
uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych jak i wykorzystania opinii ekspertów,
zachowywania się w sposób odpowiedzialny społecznie P6U_K
FR_K02
oraz inicjowania działań w aspekcie finansowym na
rzecz interesu publicznego
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i
P6U_K
FR_K03
kreatywny z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z
zakresu finansów rachunkowości i podatków
wykonywania zawodów o profilu finansowym w sposób P6U_K
profesjonalny i etyczny, w szczególności przestrzegania
FR_K04
zasad etyki zawodowej i wymagania tego od partnerów
zawodowych i społecznych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu
do współorganizowania i uczestniczenia w budowaniu
P6U_K
FR_K05
projektów społeczno-gospodarczych, objaśniając
aspekty finansowe
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst

P6S_UO

P6S_UU

P6S_KK

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KR

P6S_KO

UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna) KO
– kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność KR –
kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa

