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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 18/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

MENEDŻERSKIE STUDIA FINANSOWO-PRAWNE 
 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

PROFIL PRAKTYCZNY 
7 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

 

Przyporządkowanie do  dyscyplin: 

Dziedzina:     nauk społecznych 

Dyscyplina naukowa wiodąca:  ekonomia i finanse 

Dyscyplina naukowa:   nauki o zarządzaniu i jakości 

Dyscyplina naukowa:   nauki prawne 

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Efekty uczenia się dla 

kierunku  

Menedżerskie Studia 

Finansowo-Prawne 

 

 

Po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia na kierunku  

Menedżerskie Studia 

Finansowo-Prawne 

 

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 

posiada rozszerzoną wiedzę 

z zakresu nauk ekonomicznych 

i zarządzania oraz zna ich 

miejsce w systemie nauk 

społecznych 

P7U_W P7S_WG  

K_W02 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 

struktur społeczno-

ekonomicznych 

i funkcjonujących w nich 

instytucji na poziomie lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym 

oraz stosowanych instrumentach 

rynku finansowego 

P7U_W P7S_WG  
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K_W03 

zna i rozumie w pogłębionym 

stopniu zasady praktycznego 

funkcjonowania rynków 

finansowych z uwzględnieniem 

systemów decyzyjnych, 

zarządzania i marketingu oraz 

uregulowań prawnych 

P7U_W P7S_WG  

K_W04 

ma rozszerzoną wiedzę 

o relacjach zachodzących między 

podmiotami gospodarczymi 

i instytucjami rynkowymi 

krajowymi i międzynarodowymi 

z uwzględnieniem systemów 

bezpieczeństwa finansowego 

P7U_W P7S_WG  

K_W05 

zna i rozumie w pogłębionym 

stopniu zasady 

ewidencjonowania operacji 

gospodarczych, analizy 

i rozliczania kosztów 

w organizacji 

P7U_W P7S_WG  

K_W06 

zna i rozumie w pogłębionym 

stopniu metody, narzędzia 

i techniki pozyskiwania i analizy 

danych niezbędnych do oceny 

procesów zachodzących 

w organizacjach, w tym techniki 

informatyczne 

P7U_W P7S_WG  

K_W07 

zna i rozumie w pogłębionym 

stopniu normy i reguły prawne, 

organizacyjne i etyczne, jak 

również ich zmiany 

i konsekwencje 

P7U_W P7S_WK  

K_W08 
zna i rozumie pojęcia i zasady 

z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i praw autorskich 
P7U_W P7S_WK  

K_W09 

zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem wiedzy 

z zakresu finansów, ekonomii, 

rachunkowości i zarządzania 

P7U_W P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi krytycznie analizować 

przyczyny i przebieg złożonych 

procesów organizacyjnych oraz 

zdarzeń gospodarczych 

P7U_U P7S_UW  

K_U02 

potrafi identyfikować problemy 

finansowe, prawne, ekonomiczne 

i zarządzania oraz proponuje 

innowacyjne rozwiązania 

P7U_U P7S_UW  

K_U03 potrafi twórczo interpretować 

procesy i zjawiska gospodarcze 
P7U_U P7S_UW  
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oraz formułować wzajemne 

relacje pomiędzy nimi 

K_U04 

potrafi prognozować procesy 

i zjawiska gospodarcze 

z wykorzystaniem właściwych 

metod i narzędzi odpowiednich 

dla ekonomii 

P7U_U P7S_UW  

K_U05 

potrafi praktycznie wykorzystać 

pogłębioną wiedzę z zakresu 

prawa, finansów, 

rachunkowości, zarządzania 

i ekonomii w celu dokonania 

oceny skutków ekonomicznych 

podejmowanych decyzji 

P7U_U P7S_UW  

K_U06 

potrafi wykorzystać posiadaną 

wiedzę do identyfikowania 

i rozwiązywania nietypowych 

problemów w skali mikro- 

i makroekonomicznej oraz 

powiązać je z procesami 

gospodarczymi zachodzącymi na 

rynkach krajowych 

i międzynarodowych 

P7U_U P7S_UW  

K_U07 

potrafi samodzielnie 

interpretować dane na podstawie 

odpowiednio dobranych źródeł 

i informacji oraz formułować 

własne opinie w zakresie 

diagnozy procesów 

zachodzących w organizacjach 

i gospodarce 

P7U_U P7S_UW  

K_U08 

potrafi prawidłowo stosować 

zasady rachunkowości 

i krytycznie ocenić rzetelność 

danych zawartych 

w sprawozdaniach finansowych 

P7U_U P7S_UW  

K_U09 

potrafi sprawnie wykorzystywać 

systemy normatywne - prawne, 

ekonomiczne i społeczne w celu 

samodzielnego poszukiwania 

rozwiązań 

P7U_U P7S_UW  

K_U10 

posiada umiejętność poprawnego 

formułowania założeń 

i testowania wdrażanych 

rozwiązań 

P7U_U P7S_UW  
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K_U11 

posiada pogłębioną umiejętność 

przygotowania wystąpień 

ustnych i prac pisemnych 

w języku polskim oraz 

z wykorzystaniem sformułowań 

właściwych do prowadzenia 

debat zróżnicowanych pod 

względem tematycznym 

P7U_U P7S_UK  

K_U12 

sprawnie posługuje się językiem 

obcym zgodnie z wymaganiami 

określonymi do poziomu B2 + 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego oraz 

korzysta ze specjalistycznej 

terminologii ekonomicznej 

i prawnej 

P7U_U P7S_UK  

K_U13 

potrafi sprawnie przekazywać 

oraz prezentować zagadnienia 

specjalistyczne, należące do 

zróżnicowanych dyscyplin 

naukowych, dostosowując formę 

przekazu do różnych grup 

odbiorców 

P7U_U P7S_UK  

K_U14 

posiada pogłębione umiejętności 

organizowania i planowania 

pracy własnej i innych, jak 

również motywowania do 

realizacji założonych celów 

P7U_U P7S_UO  

K_U15 

potrafi pełnić rolę lidera 

i współpracować w zespole oraz 

realizować powierzone zadania, 

czując się również 

odpowiedzianym za pracę 

innych 

P7U_U P7S_UO  

K_U16 

potrafi planować własny rozwój 

i doskonalić umiejętności przez 

całe życie, sugerując też 

kierunek kształcenia innym 

P7U_U P7S_UU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

potrafi samodzielnie i w sposób 

krytyczny oceniać zjawiska 

społeczne i gospodarcze oraz 

logicznie formułować wnioski 

P7U_K P7S_KK  

K_K02 

wykorzystuje zdobytą wiedzę 

oraz uwzględnia opinie 

ekspertów do rozstrzygania 

problemów w pracy zawodowej 

i poszukiwania praktycznych 

P7U_K P7S_KK  
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rozwiązań 

K_K03 

jest otwarty i gotowy, aby 

myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy, tworzyć nowe 

rozwiązania 

P7U_K P7S_KO  

K_K04 

ma świadomość zmian 

zachodzących w środowisku 

i otoczeniu gospodarczym oraz 

wynikających z nich potrzeb 

podejmowania działań dla 

środowiska i interesu 

publicznego 

P7U_K P7S_KO  

K_K05 

wykazuje gotowość do 

wykonywania obowiązków 

zawodowych na różnym 

poziomie oraz jest przekonany 

o potrzebie systematycznego 

rozwoju zawodowego 

P7U_K P7S_KR  

K_K06 

potrafi prawidłowo określać 

priorytety wykonywanych zadań 

indywidualnie i/lub przez 

innych, mając świadomość 

odpowiedzialności za ich 

realizację oraz podejmowane 

decyzje; indywidualne 

i zespołowe 

P7U_K P7S_KR  

K_K07 

przestrzega przepisów prawa 

i promuje normy etyczne 

związane z wykonywaniem 

zawodu, inspirując innych do ich 

respektowania 

P7U_K P7S_KR  

Legenda: 

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

**  –  dot. kierunków inżynierskich 
 

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 

P7U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P7S_WK  – poziom 7 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst,  


