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Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K1P - kierunkowe efekty kształcenia, studia I stopnia, profil praktyczny 

W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość absolwent: 

WIEDZA 

K1P_W01 

Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i dyscyplin pokrewnych na temat 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, wyboru społecznego i ekonomicznego w 
warunkach ograniczonych zasobów, a także więzi społecznych kształtowanych przez te 
mechanizmy. 

K1P_W02 
Wyjaśnia genezę nauk o finansach, ich miejsce w strukturze nauk ekonomicznych oraz 
ich rozwój we współczesnych warunkach społeczno – gospodarczych. 

K1P_W03 
Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach, strukturze i funkcjach sytemu 
finansowego w  gospodarce narodowej, a także o przyczynach, przebiegu, skali i 
konsekwencjach zmian w tym systemie. 

K1P_W04 

Zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, 
instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów publicznych oraz ma 
podstawową wiedzę o relacjach między systemami i instytucjami finansowymi w skali 
krajowej i międzynarodowej. 

K1P_W05 
Rozumie rodzaje powiązań między elementami systemu finansowego, ekonomicznego i 
społecznego oraz zna rządzące nimi prawidłowości. 

K1P_W06 
Zna i rozumie mechanizmy finansowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach 
publicznych w tym metody i instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, 
relacje pomiędzy gospodarką finansową a efektywnością zarządzania. 

K1P_W07 

Zna standardowe metody matematyczno-statystyczne i narzędzia informatyczne 
służące gromadzeniu, przetwarzaniu i interpretacji danych ekonomicznych, 
społecznych i finansowych pozwalające opisywać systemy i instytucje finansowe oraz 
procesy w nich i między nimi zachodzące. 

K1P_W08 
Ma wiedzę o rachunkowości jako specyficznym systemie gromadzenia i przetwarzania 
danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych i sprawozdawczości. 

K1P_W09 
Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych i jednostek, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej, w tym także 
dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K1P_W10 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania oraz finansów i 
rachunkowości. 

K1P_W11 

Zna i rozumie podstawowe koncepcje ujęcia teorii motywacji oraz funkcjonowania 
człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne. Zna i rozumie cechy 
człowieka jako twórcy kultury oraz dostrzega znaczenie przywództwa i pracy 
zespołowej w efektywnym funkcjonowaniu struktur społecznych. 



K1P_W12 
Posiada podstawową wiedzę w ramach kierunku Finanse i rachunkowość w  zakresie 
wybranego modułu specjalnościowego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1P_U01 
Umie docierać do źródeł wiedzy, korzystać z nich, w szczególności przyswajać wiedzę z 
zakresu finansów i rachunkowości oraz dyscyplin pokrewnych a także wykorzystywać ją 
w działalności praktycznej. 

K1P_U02 
Potrafi strategicznie myśleć i działać, stosować niezbędną wiedzę organizacyjną, 
prawną, finansową w tym celu. 

K1P_U03 
Potrafi identyfikować, obserwować procesy i zjawiska finansowe, dokonywać ich opisu 
i interpretacji w oparciu o podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne. 

K1P_U04 
Umie logicznie myśleć, diagnozować, analizować i dokonywać syntezy w sposób 
pozwalający na rozwiązywanie typowych problemów i proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia. 

K1P_U05 
Potrafi planować/prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z 
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, właściwych dla finansów i 
rachunkowości.  

K1P_U06 
Potrafi samodzielnie lub w ramach zespołu realizować projekty oraz dokonywać oceny 
proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji.  

K1P_U07 
Umie posługiwać się odpowiednimi metodami i narzędziami  analitycznymi zwłaszcza z 
zakresu analizy finansowej oraz systemami informatycznymi wspomagającymi procesy 
podejmowania decyzji. 

K1P_U08 
Potrafi posługiwać się odpowiednimi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami i 
standardami (np. rachunkowości) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 
finansów i rachunkowości. 

K1P_U09 
Posiada umiejętność analizowania relacji między zjawiskami finansowymi a zjawiskami 
społecznymi. 

K1P_U10 
Potrafi wykorzystać dane z zakresu rachunkowości i analiz  finansowych do podej-
mowania prostych decyzji gospodarczych oraz krytycznie oceniać społeczne, 
ekonomiczne i finansowe konsekwencje decyzji finansowych. 

K1P_U11 
Potrafi dokonywać ewidencji zdarzeń gospodarczych  w przedsiębiorstwach i 
instytucjach publicznych oraz przygotowywać podstawową dokumentację, a także 
dokonywać rozliczeń w zakresie obsługi bankowej, ubezpieczeniowej i podatkowej. 

K1P_U12 
Potrafi identyfikować, analizować i oceniać źródła finansowania projektów 
gospodarczych. 

K1P_U13 
Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne określonych decyzji 
finansowych. 

K1P_U14 

Potrafi efektywnie komunikować się w ramach zespołu oraz w relacjach zewnętrznych, 
także w środowisku międzykulturowym, używać języka specjalistycznego, 
porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych. 

K1P_U15 
Potrafi przewidywać zachowania innych członków organizacji (zespołu), analizować i 
oceniać ich poglądy, a także przekonywać do własnych racji.  

K1P_U16 
Może, po pewnym okresie stażu w innych podmiotach gospodarczych, prowadzić 
samodzielną działalność gospodarczą w zakresie finansów i rachunkowości.  

K1P_U17 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych, 
w języku polskim i angielskim, dotyczących współczesnych problemów finansów i 
rachunkowości, z wykorzystaniem literatury naukowej i publicystyki, przy zachowaniu 
praw autorskich. 



K1P_U18 W oparciu o umiejętności zdobyte podczas praktyki zawodowej potrafi wykonywać 
pracę i rozwiązywać proste problemy w obszarze gospodarki finansowej, w tym 
posługiwać się dokumentacją księgowo – finansową. 

K1P_U19 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem 
specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości w tym języku. 

K1P_U20 Posiada umiejętność zarządzania sytuacją kryzysową, właściwie rozpoznaje potencjalne 
czynniki kryzysowe, prawidłowo diagnozuje  zagrożenia oraz  efektywnie działa i 
wykorzystuje procedury w sytuacji kryzysowej.  

K1P_U21 Posiada praktyczne umiejętności w ramach kierunku Finanse i rachunkowość w  
zakresie wybranego modułu kształcenia. 

KOMPETENCJE  SPOŁECZNE 

K1P_K01 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa i pracy w zespołach zadaniowych oraz 
potrafi się elastycznie dostosować do pełnienia różnych funkcji w zespołach 
zadaniowych. 

K1P_K02 
Wykazuje aktywność obywatelską i uczestniczy w budowaniu projektów społecznych 
rozmaitej natury, prezentuje przy tym odważnie opinie i sądy. 

K1P_K03 
Prezentuje postawę przedsiębiorczą zarówno w poszukiwaniu pracy, jak i jej 
wykonywaniu oraz podejmowaniu działalności gospodarczej. 

K1P_K04 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania, konsekwentnie dąży do realizacji indywidualnych i zespołowych działań. 

K1P_K05 

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz 
interpersonalnych. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 
dokonując samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia. 

K1P_K06 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, 
wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, postępuje etycznie w ramach wyznaczonych ról 
zawodowych i społecznych oraz wykazuje niezbędną społeczną wrażliwość. 

 


