Załącznik do Uchwały Senatu nr 118/XXI/15

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia
Kierunek Finanse i rachunkowość należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedziny
nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej - finanse.
Przyporządkowanie efektów kształcenia dla kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
Efekty kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość odnoszą się do dziedziny nauk ekonomicznych
(ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), nauk ścisłych (matematyka,) nauk prawnych (prawo) oraz nauk
społecznych (socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej).
Objaśnienia oznaczeń w symbolach:
K (przed podkreślnikiem)
W
U
K (po podkreślniku)
S1P
01, 02, 03,…i kolejne

- kierunkowe efekty kształcenia
- kategoria wiedzy
- kategoria umiejętności
- kategoria kompetencji społecznych
- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów I stopnia
o profilu praktycznym
- numer efektu kształcenia dla obszaru nauk społecznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Odniesienie
do efektów
kształcenia w
obszarze
nauk
społecznych

WIEDZA
K_W01

ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do
innych nauk, a w szczególności o dyscyplinie finanse i jej powiązaniach z innymi dyscyplinami

S1P_W01

K_W02

ma podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i finansowej, ze
szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, banków,
zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

S1P_W02

K_W03

ma wiedzę o współzależnościach zachodzących między podmiotami gospodarczymi w skali
kraju i w skali międzynarodowej

S1P_W03

K_W04

ma wiedzę o rodzajach powiązań ekonomiczno-społecznych współczesnej gospodarki
i o rządzących nimi prawidłowościach oraz wie jak wykorzystać systemy informacyjne
i informatyczne pozwalające opisywać i objaśniać procesy finansowe i prawidłowości nimi
rządzące

S1P_W04

K_W05

ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego oraz jego
prawach, zna zasady funkcjonowania osób będących na różnych szczeblach struktur
decyzyjnych i wykonawczych

S1P_W05

K_W06

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury
i instytucje sfery realnej i finansowej oraz analizować procesy w nich i miedzy nimi zachodzące
także w formie modeli ewidencyjnych i sprawozdawczych, w szczególności ma wiedzę o
narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i rachunkowości, zna metody
optymalizacyjne i formalno-matematyczne, zna metody wnioskowania, analiz i wyboru
rozwiązań, ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych

S1P_W06

K_W07

ma wiedzę o normach i standardach w finansach i rachunkowości oraz rozumie ich znaczenie,
zna regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów
ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych i jednostek sektora finansów publicznych

S1P_W07
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K_W08

ma wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian w podmiotach gospodarujących
i umie je opisać i analizować, także na podstawie informacji z systemu rachunkowości

S1P_W08

K_W09

ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji
finansowych oraz ich ewolucji wraz z ich zarysem historycznym

S1P_W09

K_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

S1P_W10

K_W11

zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady podejmowania i prowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej

S1P_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, ekonomiczne,
finansowe i prawno-politycznie zachodzące w podmiotach gospodarczych, instytucjach
i jednostkach sfery budżetowej

S1P_U01

K_U02

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych
zjawisk i procesów gospodarczych i finansowych, szczególnie w zakresie gromadzenia danych
dla potrzeb systemów finansów i rachunkowości oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych

S1P_U02

K_U03

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i finansowych również
z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz metod analizy finansowej

S1P_U03

K_U04

potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarcze i finansowy przy wykorzystaniu
standardowych metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny finansów
i rachunkowości

S1P_U04

K_U05

prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz obowiązującymi regułami i standardami
z zakresu finansów i rachunkowości

S1P_U05

K_U06

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych
podczas praktyki zawodowej

S1P_U06

K_U07

posiada umiejętność przygotowania, przedstawienia, uzasadnienia i wdrożenia proponowanych
rozwiązań konkretnych problemów, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

S1P_U07

K_U08

posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk społeczno-gospodarczych

S1P_U08

K_U09

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku
obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
i nowoczesnych technologii

S1P_U09

K_U10

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł i nowoczesnych
technologii

S1P_U10

K_U11

ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1P_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

S1P_K01

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi rozwiązywać
problemy z zakresu rachunkowości i finansów w ramach zespołu

S1P_K02

K_K03

potrafi odpowiednio ustalić priorytety podczas rozwiązywania problemu oraz przewidzieć skutki
działań swoich i innych

S1P_K03

K_K04

prawidłowo dostrzega i rozstrzyga dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem
zawodu, szczególnie w zakresie finansów i rachunkowości

S1P_K04

K_K05

umie uczestniczyć w tworzeniu projektów społeczno-gospodarczych, zna aspekty prawne,
ekonomiczne i finansowe realizacji tych projektów, partycypuje w działaniach publicznych,
interesuje się lokalnym życiem gospodarczym

S1P_K05

K_K06

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i kompetencje w zakresie finansów
i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych, potrafi uzupełniać znajomość słownictwa
zawodowego, w języku rodzimym i obcym

S1P_K06

K_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S1P_K07
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