
P r o g r a m   s t u d i ó w

Część A) programu studiów* 

E f e k t y   u c z e n i a   s i ę

Wydział prowadzący studia: Wydział Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania

Kierunek na którym są prowadzone studia: Finanse i rachunkowość

Poziom studiów studia 2 stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 poziom PRK

Profil studiów: ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub artystycznej 
(dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się:

Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o 
zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

(1) Symbol (2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą dyscypliny finanse i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz 
teorii ekonomii i jej ewolucji

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, występujących między nimi 
prawidłowościach, wskazuje rolę i znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesach 
ekonomicznych

K_W03 Ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i 
instytucjonalnym

K_W04 Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a 
także prawidłowości nimi rządzące

K_W05 Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i 
społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat statycznych i dynamicznych relacji między strukturami i 
instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym

K_W07 Zna w sposób pogłębiony, rozumie i rozpatruje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o 
finansach – wybrane systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych 
warunkujących funkcjonowanie od strony finansowej zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa oraz 
gospodarstw domowych

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i 
globalnym

K_W09 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu własności intelektualnej i praw autorskich

K_W10 Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z 
zakresu finansów i rachunkowości

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania 
ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych

K_U02 Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk finansowych, formułować własne opinie na ten 
temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

K_U03 Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych

K_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska finansowe, z wykorzystaniem zaawansowanych 
metod i narzędzi ilościowych

K_U05 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości 



rozszerzoną o krytyczną analizę

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność 
gospodarczej

K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk finansowych, rozszerzoną o zdolność 
pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem 
odpowiedniej metody badawczej

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień w języku 
polskim w dziedzinie finansów i rachunkowości

K_U10 potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie finansów

K_U11 Ma umiejętność władania językiem angielskim na poziomie B2+ w zakresie właściwym dla praktyki 
biznesu

K_U12 Potrafi współdziałać i pracować w ramach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne role

K_U13 Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności 
oraz inspirowania do tego innych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu 
określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich 
hierarchii

K_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy


