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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  

PROFIL PRAKTYCZNY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU  

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

 

Obszar kształcenia: nauki społeczne 

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki: 

 Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu                 

i jakości 

 Dziedzina: nauki prawne; dyscyplina: prawo 

 

Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie studiów 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

finanse i rachunkowość odpowiadające 

kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

(profil praktyczny) 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku finanse i rachunkowość 

absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk                 

I stopnia PRK-

poziom 6 

Odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia PRK-

poziom 6 

 WIEDZA   

FI_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu nauki o 

finansach i rachunkowości w systemie nauk 

społecznych oraz jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi 

dyscyplinami naukowymi, jak również  

potrafi stosować tę wiedzę w procesie 

rozwiązywania konkretnych problemów 

występujących w pracy zawodowej 

P6U_W P6S_WG 

FI_W02 zna podstawowe kategorie ekonomiczno-

finansowe, ma wiedzę ogólną z dziedziny 

nauk ekonomicznych, społecznych i 

prawnych, w tym wiedzę dotyczącą struktur i  

instytucji gospodarczych oraz ich 

funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym, 

P6U_W P6S_WG 



społecznym, politycznym i prawnym 

FI_W03 posiada wiedzę w zakresie  norm prawa 

prywatnego i publicznego, organizujących 

stosunki społeczne i gospodarcze, w tym 

stosunki w  obszarze finansów i rachunkowości 

oraz przedsiębiorczości 

P6U_W P6S_WG 

FI_W04  ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu 

systemów i instytucji finansowych w skali 

krajowej i międzynarodowej oraz o relacjach 

między elementami systemu finansowego, 

ekonomicznego, społecznego i prawnego 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

FI_W05 zna podstawowe zasady, reguły oraz narzędzia 

zarządzania, w szczególności zarządzania 

finansami i zarządzania ryzykiem, mające 

znaczenie dla skuteczności podejmowanych 

działań, w  tym działań w obszarze 

przedsiębiorczości 

P6U_W P6S_WG 

FI_W06 zna podstawowe, właściwe dla finansów 

i rachunkowości, metody i narzędzia 

pozyskiwania, analizy i prezentacji danych 

pozwalających opisać procesy finansowe oraz 

potrafi je efektywnie wykorzystywać w 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

P6U_W P6S_WG 

FI_W07 ma wiedzę o normach, regułach i zasadach 

(prawnych, organizacyjnych, etycznych, 

finansowych) organizujących system finansowy 

i instytucje finansowe oraz o rządzących nimi 

prawidłowościach, w tym o ich źródłach, 

naturze, skali, sposobach działania i zmianach  

P6U_W P6S_WK 

FI_W08 ma  wiedzę o człowieku i jego zachowaniach 

jako podmiotu gospodarującego oraz jego 

prawach, zna zasady komunikowania i 

funkcjonowania osób będących na różnych 

szczeblach struktur decyzyjnych i 

wykonawczych, jak również potrafi stosować te 

zasady w procesie budowania właściwych relacji 

interpersonalnych pozwalających na efektywne 

wykonywanie obowiązków zawodowych  

P6U_W P6S_WG 

FI_W09 zna metody, narzędzia i techniki 

pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje sfery realnej i 

finansowej oraz analizować procesy w nich 

zachodzące także w formie modeli 

ewidencyjnych i sprawozdawczych  

P6U_W P6S_WG 

FI_W10 ma wiedzę o normach i standardach w 

finansach i rachunkowości oraz rozumie ich 

znaczenie, zna regulacje prawne dotyczące 

funkcjonowania przedsiębiorstw oraz  

instytucji finansowych: bankowych i 

pozabankowych 

P6U_W P6S_WK 



FI _W11 ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach zmian w podmiotach 

gospodarujących i umie je opisać i 

analizować, także na podstawie informacji z 

systemu rachunkowości  

P6U_W P6S_WK 

FI _W12 ma wiedzę o poglądach na temat 

funkcjonowania systemów finansowych 

i instytucji finansowych oraz rodzajów powiązań 

między elementami systemu finansowego, 

ekonomicznego i społecznego i o ich 

historycznej ewolucji 

P6U_W P6S_WK 

FI_W13 zna, rozumie i stosuje w praktyce 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

P6U_W 

 

 

 

P6S_WK 

 

FI_W14 zna i stosuje w działalności zawodowej  ogólne 

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 

z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, 

finansów i rachunkowości  

 

P6U_W 

P6S_WK 

 

 UMIEJĘTNOŚCI 

FI_U01 posiada umiejętność obserwowania, 

wyszukiwania, interpretowania i wyjaśniania 

zjawisk gospodarczych, w tym finansowych 

oraz relacji między nimi wykorzystując 

wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości i 

nauk pokrewnych 

P6U_U P6S_UW 

FI_U02 w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną 

potrafi analizować zjawiska gospodarcze i 

finansowe, rozwiązywać konkretne problemy  

związane z działalnością zawodową, 

szczególnie w zakresie gromadzenia danych 

dla potrzeb systemu finansów i 

rachunkowości oraz ewidencjonowania 

zdarzeń gospodarczych 

P6U_U P6S_UW 

FI_U03 potrafi analizować przyczyny i przebieg 

procesów gospodarczych (także globalnych) i 

finansowych również z wykorzystaniem 

technologii informatycznych oraz metod 

analizy finansowej 

P6U_U P6S_UW 

FI_U04 potrafi prognozować procesy i zjawiska 

gospodarcze i finansowe przy wykorzystaniu 

standardowych metod i narzędzi z dziedziny 

finansów i rachunkowości 

P6U_U P6S_UW 

FI_U05 prawidłowo posługuje się aktami 

normatywnymi oraz obowiązującymi 

regułami i standardami z zakresu finansów i 

rachunkowości w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów (zadań) związanych 

z przyszłą i bieżącą działalnością zawodową 

P6U_U  

P6S_UW 

P6S_UO 



FI_U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 

wiedzy, w tym podejmowania decyzji  

typowych dla przedstawicieli zawodów i 

stanowisk przeznaczonych dla absolwentów 

kierunku finanse i rachunkowość, z 

uwzględnieniem umiejętności nabytych 

podczas praktyk zawodowych 

P6U_U P6S_UO 

P6S_UU 

 

FI_U07 potrafi krytycznie oceniać społeczne, 

ekonomiczne i finansowe skutki decyzji 

finansowych i wdrażać proponowane 

rozwiązania konkretnych problemów z 

zakresu finansów i rachunkowości 

P6U_U P6S_UK 

P6S_UU 

 

 

FiR_U8 posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych oraz wystąpień ustnych 

w języku polskim i obcym, w tym dotyczących 

zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości, 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł i   

nowoczesnych technologii 

P6U_U P6S_UK 

FI_U09 potrafi pracować w zespole, podejmować w nim 

różne role, przyjmować i realizować powierzone 

zadania (projekty) adekwatnie do oczekiwań 

potencjalnych pracodawców 

P6U_U P6S_UO 

FI_U10 ma umiejętności językowe w zakresie finansów 

i rachunkowości zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

uwzględniające terminologię właściwą dla 

studiowanego kierunku i pozwalające na 

kształtowanie kompetencji wielojęzyczności 

odgrywającej  kluczową rolę w rozwoju 

zawodowym zgodnym z aktualnymi wymogami 

rynku pracy  

P6U_U P6S_UK 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

FI_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie i wdraża w życie 

potrzebę uczenia się przez całe życie, 

doskonalenia osobistego i zawodowego 

wychodzącego naprzeciw wyzwaniom 

pojawiającym się w środowisku pracy oraz 

poza nim 

P6U_K P6S_KK 

 

 

FI_K02 wypełnia zobowiązania społeczne, 

obywatelskie i działa na rzecz interesu 

publicznego, wykazując innowacyjność i 

kreatywność 

P6U_K P6S_KO 

FI_K03 jest przekonany o konieczności i doniosłości 

zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

dostrzega i formułuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z własną i cudzą 

P6U_K P6S_KR 



pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i 

możliwości korygowania i naprawiania 

nieprawidłowych działań zgodnie z zasadami 

moralnymi oraz z poszanowaniem kultury 

pracy  

FI_K04 uczestniczy w przygotowaniu projektów 

społecznych z zakresu finansów i 

rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych, 

uwzględniając interdyscyplinarność i 

złożoność rozwiązywanych problemów 

P6U_K P6S_KO 

FI_K05 potrafi samodzielnie  uzupełniać nabytą 

wiedzę i umiejętności korzystając z różnych 

źródeł informacji, jak również sprawnie 

organizować proces własnego rozwoju  

P6U_K P6S_KK 

FI_K06 potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy oraz wykazywać aktywność 

na rynku pracy 

P6U_K P6S_KO 

 

 

 

 

 


