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

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

WIEDZA

Zna wzajemne relacje między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi, w obszarze
których leżą finanse i rachunkowość oraz dyscypliny je wspomagające.
Identyfikuje i definiuje procesy zachodzące w strukturach przedsiębiorstw.
Potrafi zdefiniować relacje między państwem -społeczeństwem-gospodarką i relacje
międzynarodowe.
Potrafi zdefiniować wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi a otoczeniem
regulacyjnym z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych.
Ma podstawową wiedzę o człowieku i jego zdolnościach decyzyjnych.
Zna występujące w literaturze poglądy na temat struktur i instytucji społecznych w
zakresie finansów i rachunkowości.
Zna rodzaje utworów podlegające ochronie własności przemysłowej i prawa autorskiego
i zasady ich ochrony.
Zna specyfikę funkcjonowania instytucji sektora finansowego, w tym na rynku
międzynarodowym.
Zna miejsce i znaczenie rachunkowości i finansów w strukturach gospodarczych.
Zna narzędzi wyceny zasobów ekonomicznych.
Zna prawo i standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie finansów/rachunkowości.
Zna konstrukcję sprawozdań.
Zna czynniki powodujące zmiany struktur systemu finansowego i systemu nadzoru.
Zna sposoby zakładania, zawieszania i zakończenia działalności gospodarczej.
Zna sposoby oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI

Interpretując zjawiska z zakresu finansów i rachunkowości uwzględnia szerszy ich
kontekst, mając świadomość ich związku ze zjawiskami z innych obszarów życia
społeczno-gospodarczego.
Porządkuje, łączy i interpretuje dane pochodzące z różnych źródeł.
Znajduje materiały źródłowe
przeprowadzanych analizach.
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Proponuje alternatywne rozwiązania zidentyfikowanych problemów z zakresu finansów
i rachunkowości
Potrafi analizować przyczyny przemian zachodzących w procesach i zjawiskach z
zakresu finansów i rachunkowości na rynku krajowym i międzynarodowym
Umie ocenić wpływ zjawisk ekonomicznych na wartość zasobów przedsiębiorstwa.
Potrafi prognozować ekonomiczno - finansowe czynniki w zarządzaniu
przedsiębiorstwami.
Umie przygotować zbiór informacji przydatnych do rozstrzygania dylematów
zawodowych.
Umie zastosować narzędzia rachunkowości w przygotowaniu dokumentacji finansowej.
Potrafi zaproponować elementy systemu rachunkowości dostosowane do potrzeb
organizacji.
Analizuje i ocenia zjawiska społeczne z obszaru finansów i rachunkowości.
Przygotowuje - w języku polskim i obcym – wysokiej jakości dokumenty z zakresu
finansów i rachunkowości oraz problemów współczesnego życia gospodarczego.
Przygotowuje i wygłasza wystąpienia ustne z obszaru finansów i rachunkowości w języku
polskim i obcym.
Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie TELC 2 lub B 2 według
Europejskiej Skali Umiejętności Językowych.
Umie zastosować przepisy prawa oraz normy stanowione i etyczne w podejmowaniu
decyzji biznesowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie potrzebę stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz zna możliwości i
sposoby rozwijania własnych umiejętności.
Potrafi określić priorytety w powierzonym zadaniu.
Jest przygotowany do udziału w projektach społecznych, w tym biznesowych.
Umie zidentyfikować i uzupełnić lukę w posiadanej wiedzy pozwalającej na rozwiązanie
problemów biznesowych.
Potrafi identyfikować szanse oraz zagrożenia istniejące w otoczeniu podmiotu
gospodarczego.

Potrafi efektywnie pracować w zespole.
Potrafi zidentyfikować dylematy związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzygać je na
bazie zasad etycznych i regulacji profesjonalnych.

