EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL AKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
absolwent:

WIEDZA
Zna problemy natury ekonomicznej związane z różnymi sferami i aspektami
funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu zewnętrznym.
Potrafi określić procesy finansowe zachodzące w strukturach gospodarczych.

Ma wiedzę na temat relacji między państwem – społeczeństwem – gospodarką oraz
narzędzia służące ich analizie.
Ma wiedzę na temat wpływu czynników kulturowych na funkcjonowanie
przedsiębiorstw na rynku krajowym i/lub międzynarodowym.
Zna zaawansowane narzędzia informatyczne służące gromadzeniu i analizie danych.
Zna normy oraz reguły zawodowe oraz etyczne z zakresu finansów i rachunkowości
Zna prawo i standardy krajowe / międzynarodowe z zakresu finansów/rachunkowości.
Zna istotę społecznej odpowiedzialności biznesu
Ma wiedzę na temat struktur, koncepcji oraz procesów i ich zmian w organizacjach.
Zna przepisy i znaczenie ochrony własności intelektualnej.
Zna istotne elementy procesu rachunkowości przedsiębiorstw.
Zna źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi analizować procesy i zjawiska, w tym finansowe/rachunkowe zachodzące w
otoczeniu.
Potrafi posługiwać się narzędziami i regułami i trafnie dobierać je do analizy
procesów finansowych/rachunkowych.

Potrafi właściwie analizować procesy i zjawiska finansowe lub rachunkowe, stawiać
hipotezy i je weryfikować.
Potrafi przeprowadzić złożoną analizę organizacji i jej otoczenia oraz określić
kierunki przyszłych zmian.
Potrafi krytycznie przeanalizować źródła finansowania działalności.
Aplikuje wiedzę teoretyczną do efektywnego zarządzania finansami podmiotów
gospodarczych.
Potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów i podejmować decyzje w
tym zakresie.
Sporządza zaawansowane raporty pisemne w języku wykładowym lub obcym
uwzględniające szeroki kontekst badanych organizacji.
Przygotowuje i wygłasza wystąpienia ustne posługując się językiem wykładowym
lub obcym w zakresie swojej specjalizacji.
Posiada umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości na poziomie
B2+.
Interpretuje i wyjaśnia w sposób pogłębiony zjawiska zachodzące w organizacjach.
Potrafi sprawnie wykorzystać dostępne narzędzia w celu pomiaru wielkości
finansowych.
Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi informatycznych i stosować je do analizy
danych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi ustalić hierarchie służące realizacji określonego zadania.
Posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w celu rozwiązywania
problemów.
Ma sprecyzowane cele zawodowe oraz potrafi uargumentować potrzebę ustawicznego
uczenia się.
Potrafi współdziałać w ramach organizacji oraz współpracować z otoczeniem
zewnętrznym.
Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach społecznych i potrafi ocenić ich
skutki.
Posiada kompetencje społeczne ułatwiające współpracę z otoczeniem.

Potrafi reagować na szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu.

Potrafi zidentyfikować dylematy związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzygać je
na bazie zasad etycznych i regulacji profesjonalnych, występując w roli pracownika i
kierownika.

Potrafi argumentować swoje oceny i decyzje.

