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Załącznik nr 1   
do Uchwały Nr 15/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 20 kwietnia 2021 roku  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA   

PROFIL PRAKTYCZNY 
6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina:  nauk społecznych 

Dyscyplina*:  ekonomia i finanse 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

 

Efekty uczenia się dla 

kierunku  

Finanse i Rachunkowość 

Po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na 

kierunku   

Finanse i Rachunkowość 

o profilu praktycznym 

absolwent osiąga 

następujące efekty 

uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia sią 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

 

Odniesienie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA 

K_W01 

ma podstawową wiedzę o 

charakterze i historycznej 

ewolucji nauk 

ekonomicznych oraz zna 

ich miejsce w systemie 

nauk społecznych 

P6U_W P6S_WG  

K_W02 

ma podstawową wiedzę 

dotyczącą funkcjonowania 

krajowego i 

międzynarodowego rynku 

finansowego oraz 

instrumentów i instytucji 

finansowych 

P6U_W P6S_WG  

K_W03 

zna i rozumie zasady 

praktycznego 

funkcjonowania rynków 

finansowych z 

uwzględnieniem systemów 

decyzyjnych, zarządzania i 

marketingu oraz 

P6U_W P6S_WG  
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uregulowań prawnych 

K_W04 

ma podstawową wiedzę o 

relacjach zachodzących 

między podmiotami 

gospodarczymi i  

instytucjami rynkowymi 

krajowymi i 

międzynarodowymi w 

obszarze nauk 

ekonomicznych z 

uwzględnieniem systemów 

bezpieczeństwa 

finansowego 

P6U_W P6S_WG  

K_W05 

ma podstawową wiedzę o 

roli i miejscu człowieka w 

strukturach 

organizacyjnych na rynku 

finansowym  – na poziomie 

indywidualnym, grupowym 

i instytucjonalnym 

P6U_W P6S_WG  

K_W06 

zna podstawowe zasady 

ewidencjonowania operacji 

gospodarczych, analizy i  

rozliczania kosztów w 

przedsiębiorstwie 

P6U_W P6S_WG  

K_W07 

zna i rozumie metody, 

narzędzia i techniki 

pozyskiwania i analizy 

danych niezbędnych do 

oceny sytuacji finansowej 

podmiotów gospodarczych, 

w tym techniki 

informatyczne 

P6U_W P6S_WG  

K_W08 
zna i rozumie normy i 

reguły prawne, 

organizacyjne i etyczne   

P6U_W P6S_WK  

K_W09 

zna i rozumie podstawowe 

pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności 

intelektualnej i praw 

autorskich 

P6U_W P6S_WK  

K_W10 

zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju 

różnych form 

przedsiębiorczości z 

wykorzystaniem wiedzy z 

zakresu finansów i 

P6U_W P6S_WK  



3 

rachunkowości 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi diagnozować, 

interpretować zjawiska i 

procesy gospodarcze, w 

szczególności w kontekście 

aspektów finansowych 

P6U_U P6S_UW  

K_U02 

potrafi właściwie 

analizować przyczyny i 

przebieg procesów oraz 

zdarzeń gospodarczych w 

zakresie finansów i 

rachunkowości 

P6U_U P6S_UW  

K_U03 

potrafi ocenić skutki 

finansowe i społeczne 

decyzji podejmowanych w 

strukturach 

organizacyjnych 

wykorzystując wiedzę z 

zakresu prawa, etyki, 

finansów, i rachunkowości  

P6U_U P6S_UW  

K_U04 

potrafi prognozować 

procesy i zjawiska 

ekonomiczne z 

wykorzystaniem 

wybranych metod i 

narzędzi z zakresu 

finansów i rachunkowości 

P6U_U P6S_UW  

K_U05 

 potrafi analizować 

zjawiska  gospodarcze 

zachodzące w skali mikro- i 

makroekonomicznej i   

powiązać je z procesami 

finansowymi zachodzącymi 

w gospodarce światowej 

P6U_U P6S_UW  

K_U06 

potrafi ewidencjonować 

operacje gospodarcze, 

ocenić rzetelność danych 

ekonomicznych, sporządzać 

analizy zjawisk i procesów  

gospodarczych 

P6U_U P6S_UW  

K_U07 

potrafi prawidłowo 

posługiwać się zasadami 

rachunkowości i sporządzać 

sprawozdania finansowe 

P6U_U P6S_UW  
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K_U08 

prawidłowo posługuje się 

normami prawnymi, 

etycznymi i zawodowymi, 

w celu rozwiązania 

konkretnego problemu oraz 

potrafi je uzasadnić 

P6U_U P6S_UW  

K_U09 

posiada umiejętność 

przygotowania prac 

pisemnych oraz wystąpień 

ustnych w języku polskim, 

w zakresie właściwym dla 

praktyki gospodarczej 

P6U_U P6S_UK  

K_U10 

posiada umiejętności 

językowe w zakresie 

dyscypliny naukowej 

ekonomia i finanse, zgodne 

z wymaganiami 

określonymi do poziomu 

B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6U_U P6S_UK  

K_U11 

potrafi komunikować się z 

wykorzystaniem różnych 

narzędzi, w tym stosuje 

specjalistyczną 

terminologię związaną z 

rynkiem ekonomicznym 

P6U_U P6S_UK  

K_U12 

posiada umiejętności 

planowania i organizacyjne, 

potrafi kierować zespołem 
P6U_U P6S_UO  

K_U13 

potrafi współdziałać w 

zespole i wypełniać 

powierzone zadania, 

odpowiednio określać 

hierarchię działań 

służących ich realizacji 

P6U_U P6S_UO  

K_U14 

potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę do 

planowania rozwoju i 

doskonalenia  przez całe 

życie 

P6U_U P6S_UU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

potrafi samodzielnie i w 

sposób krytyczny 

analizować zjawiska 

finansowe i logicznie 

formułować wnioski 

P6U_K P6S_KK  
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K_K02 

wykorzystuje zdobytą 

wiedzę do samodzielnego 

rozstrzygania dylematów w 

pracy zawodowej, jak 

również uwzględniając 

opinie ekspertów 

P6U_K P6S_KK  

K_K03 

potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy 

wykorzystując wiedzę i 

umiejętności z zakresu 

ekonomii, finansów i 

rachunkowości  

P6U_K P6S_KO  

K_K04 

potrafi systematycznie 

kształcić się i wyznaczać 

ścieżkę kariery zawodowej 

w poczuciu społecznej 

odpowiedzialności  oraz 

poszanowania własności 

intelektualnej 

P6U_K P6S_KO  

K_K05 

ma świadomość 

odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje; 

indywidualne i zespołowe 

P6U_K P6S_KO  

K_K06 

przestrzega przepisów 

prawa i normy etyczne 

związane z wykonywaniem 

zawodu 

P6U_K P6S_KR  

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 
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Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 
W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 
U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; 

U – uczenie się) 
K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola 

zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst,  


