Załącznik do Uchwały Senatu 36/V/14
EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość
studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
Objaśnienia oznaczeń:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1– studia pierwszego stopnia
P – profil praktyczny
K– kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K– kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość
Jednostka organizująca studia: : Instytut Ekonomiczny w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Głogowie
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Stopień: studia I stopnia
Profil: praktyczny
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
Symbol
efektu
kierunkowego

Efekty kształcenia

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru
nauk
społecznych

WIEDZA
K_W01

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dyscyplin powiązanych
z nauką o finansach i rachunkowości, ich miejscu w systemie nauk
ekonomicznych i relacjach zachodzących pomiędzy tymi naukami.

S1P_W01

K_W02

Posiada wiedzę o systemach finansowych i systemie informacyjnym
rachunkowości, o podmiotach, strukturach i instytucjach
funkcjonujących w sferze finansów i rachunkowości, ze szczególnym
uwzględnieniem typowych struktur i instytucji społecznych
(politycznych, prawnych i ekonomicznych).

S1P_W02

K_W03

Zna najważniejsze zagadnienia charakterystyczne dla obszarów
finansów i rachunkowości, a także posiada wiedzę o relacjach oraz
powiązaniach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi i ich
oddziaływaniu na funkcjonowanie systemu gospodarczego.

S1P_W02

K_W04

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości
oraz dziedzin z nimi powiązanych.

S1P _W03
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K_W05

Zna i rozumie więzi społeczne, ekonomiczne i zawodowe
właściwe dla finansów i rachunkowości oraz rządzące nimi
prawa i prawidłowości.

S1P _W04

K_W06

Ma wiedzę o roli człowieka, jako podmiocie konstytuującym
struktury gospodarcze, instytucje finansowe czy budżetowe oraz
zasady ich funkcjonowania.

S1P _W05

K_W07

Zna metody i narzędzia badań ilościowych, w tym techniki
pozyskiwania analizowania danych odpowiednie do specyfiki
badanego problemu ekonomicznego.

S1P _W06

K_W08

Zna metody modelowania i przewidywania zjawisk
ekonomicznych.

S1P _W06

K_W9

Posiada wiedzę o normach i regułach organizujących struktury

S1P _W07

i instytucje związane z dziedziną finansów i rachunkowości oraz
dziedzinami pokrewnymi.
K_W10

Ma wiedzę o procesach i tendencjach w zakresie zmian struktur

S1P _W08

i instytucji funkcjonujących w dziedzinie finansów i rachunkowości,
a także potrafi interpretować ich przyczyny i przewidywać ich
przebieg, skale i konsekwencje.
K_W11

Ma wiedze o poglądach na temat struktur i instytucji
związanych ze sferą finansów i rachunkowości oraz rodzajów
występujących między nimi więzi i kierunkach ich ewolucji.

S1P _W09

K_W12

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

S1P _W10

K_W13

Zna ogólne zasady i mechanizmy tworzenia i rozwoju form
przedsiębiorczości indywidualnej wykorzystującej wiedzę
z zakresu finansów i rachunkowości oraz dziedzin
powiązanych.

S1P _W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Potrafi obserwować, prezentować i interpretować zjawiska
ekonomiczne i finansowe zachodzące w podmiotach
gospodarczych, instytucjach, jednostkach sfery budżetowej
oraz identyfikować prawidłowości występujące w tych
zjawiskach.

S1P_U01

K_U02

Potrafi pozyskiwać i prawidłowo interpretować informacje do
analizy konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk
finansowych – także w języku angielskim lub innym języku
obcym - jak i uzasadniać swoje opinie.

S1P_U02

K_U03

Potrafi analizować i opisać przyczyny oraz przebieg procesów
gospodarczych realizowanych w ramach funkcjonowania
podmiotów oraz instytucji finansowych.

S1P_U03
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K_U04

S1P_U04
Potrafi modelować przebieg procesów gospodarczych
i zjawiska finansowe oraz przewidywać ich skutki przy użyciu
standardowych metod i narzędzi analitycznych właściwych dla
nauk ekonomicznych.

K_U05

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz
uznanymi standardami, normami i regułami (prawnymi,
zawodowymi i etycznymi) w celu rozwiązania problemów
z zakresu finansów i rachunkowości.

S1P_U05

K_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
i doświadczenia praktycznego do rozstrzygania dylematów
występujących w pracy zawodowej księgowego i finansisty.

S1P_U06

K_U07

Posiada umiejętność krytycznej analizy proponowanego
rozwiązania wybranych problemów z zakresu finansów
i rachunkowości podmiotów i instytucji finansowych oraz
zaproponowania odpowiedniego rozstrzygnięcia w tym
zakresie.

S1P_U07

K_U08

Rozumie i potrafi analizować podstawowe procesy i zjawiska
finansowe związane z funkcjonowaniem różnych podmiotów
gospodarczych.

S1P_U08

K_U09

Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku polskim
i języku obcym, uznawanym za podstawowy, dotyczące
szczegółowych zagadnień z zakresu finansów
i rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

S1P_U09

K_U10

S1P_U10
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
i prezentacji, w języku polskim i języku obcym, dotyczących
szczegółowych zagadnień z obszaru finansów i rachunkowości
oraz z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

K_U11

Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznospołecznych, właściwych dla obszaru 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, samodzielnie
aktualizuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie finansów
i rachunkowości oraz dziedzinach powiązanych.

S1P _K01

K_K02

Potrafi współdziałać i pracować w zespole podejmującym decyzje
dotyczące funkcjonowania podmiotu gospodarczego, instytucji
finansowej przyjmując w nim różne role –organizowania

S1P _K02
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i kierowania grupami, określania priorytetów oraz realizacji
projektów.
K_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania w obszarze
finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz
instytucji finansowych.
Właściwie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu księgowego i finansisty.

S1P _K03

K_K05

Umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów
gospodarczych, uwzględniając aktualne aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne.

S1P _K05

K_K06

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
w zakresie finansów i rachunkowości oraz dziedzinach
powiązanych.

S1P _K06

K_K07

Potrafi kreatywnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
i innowacyjny.

S1P _K07

K_K04
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