
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/06/20  
Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 r.  

Instytut Nauk Ekonomicznych  
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – pierwszy stopień - profil praktyczny 

 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
Po podkreślniku: 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 
 
Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 
Uniwersalne  charakterystyki  pierwszego poziomu  PRK 
 
P6U_W - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; różnorodne, złożone uwarunkowania 
prowadzonej działalności 
P6U_U – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; 
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 
P6U_K – jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim; samodzielnego podejmowania 
decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki 
tych działań. 
 



Charakterystyki drugiego poziomu PRK  
 

Wiedza 
Kod  składnika opisu PRK II 

poziom 
Opis PRK  

 P6S_WG  –  zakres i głębia 
/kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności, 

• w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia  
z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia a w przypadku studiów o profilu 
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich 
kierunkiem. 

P6S_WK -   kontekst / 
uwarunkowania i skutki 

• fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
• podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych  

z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego; 

• podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 
 

Umiejętności 
Kod składnika opisu PRK II 

poziom 
Opis PRK  

  P6S_UW - wykorzystywanie 
wiedzy / rozwiązywanie 
problemów i wykonywanie 
zadania 

• wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy  
oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej  analizy  

i syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT). 
• wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 

typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu 
praktycznym. 

P6S_UK –komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku 

• komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; 
• brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 



naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 
P6S_UO – organizacja pracy / 
planowanie i praca zespołowa 

• planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole; 
• współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). 

P6S_UU – uczenie się / 
planowanie własnego rozwoju 
i rozwoju innych osób 

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. 

 
 

Kompetencje 
społeczne 

Kod składnika opisu  PRK dla 
charakterystyk II stopnia 

Opis PRK  

 
 

P6S_KK – ocena / krytyczne 
podejście 

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; 
• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
    zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P6S_KO – odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego 

• wypełniania zobowiązań społecznych,  współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; 

• inicjowania działania na rzecz interesu publicznego;  
• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

P6S_KR – opis roli zawodowej/ 
niezależność i rozwój etosu 
 

• odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 



 

Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne  
charakterystyki                                

pierwszego 
poziomu  

PRK-P6U_W 
 

Charakterystyki 
drugiego 
stopnia 

PRK poziom 6 

W ZAKRESIE WIEDZY 
Absolwent: 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk ekonomicznych w systemie nauk. Zna podstawowe teorie 
ekonomiczne, ma podstawową wiedzę o zjawiskach gospodarczych. Zna podstawową terminologię używaną 
w naukach ekonomicznych, w szczególności w finansach. Zna uwarunkowania społeczne oraz prawne 
zjawisk ekonomicznych. Ma podstawową wiedzę o determinantach wzrostu gospodarczego i czynnikach 
wpływających na poziom życia społeczeństwa. 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki otwartej oraz o regułach międzynarodowej 
współpracy gospodarczej. Ma podstawową wiedzę w zakresie międzynarodowych stosunków handlowych i 
międzynarodowej polityki ekonomicznej. Zna podstawowe mechanizmy procesów integracyjnych, oraz 
strukturę i system organizacji Unii Europejskiej. Zna podstawowe mechanizmy i formy wsparcia 
ekonomicznego krajów członkowskich przez Unię Europejską. 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 

Zna istotę i mechanizmy funkcjonowania systemu bankowego oraz finansowego państwa, instytucji 
finansowych oraz banków. Zna zależności pomiędzy finansami państwa a rynkami finansowymi oraz 
podmiotami gospodarczym. Zna podstawowe rygory i wymogi związane z gospodarowaniem środkami 
publicznymi. Rozumie kwestię deficytu budżetowego oraz długu publicznego i wynikających z tego 
konsekwencji ekonomiczno-społecznych. Zna istotę funkcjonowania rynków finansowych i ich wpływu na 
całą gospodarkę. 

P6U_W P6S_WG 

K_W04 

Zna regulacje ekonomiczne oraz podstawy prawne dotyczące zasad gospodarowania zasobami organizacji,  
w szczególności zasobami finansowymi. Ma podstawową wiedzę o zarządzaniu składnikami majątkowymi 
przedsiębiorstwa, pozyskiwaniu źródeł finansowania, oraz metod oceny ryzyka. Zna metody oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej organizacji oraz rachunek efektywności inwestycji. Ma podstawową wiedzę o 
kryteriach podejmowania decyzji finansowych oraz o zasadach oceny skutków takich decyzji. 

P6U_W P6S_WG 

K_W05 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości różnych podmiotów gospodarczych, oraz jednostek 
sektora finansów publicznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych i  

P6U_W P6S_WG 



zastosowania analizy finansowej. Zna standardy sprawozdawczości finansowej. 

K_W06 
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemu podatkowego oraz ubezpieczeń, a także regulacji prawnych 
dotyczących systemu podatkowego oraz ubezpieczeń. Zna zakres i podstawowe formy opodatkowania 
działalności gospodarczej w Polsce i wybranych krajach UE.  

P6U_W P6S_WK 

K_W07 

Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające 
na opisywanie struktur społecznych i procesów w nich zachodzących. Ma podstawową wiedzę o 
wykorzystaniu w finansach metod ilościowych, w szczególności matematyki oraz statystyki, a także 
technologii informatycznych i informatyki. 

P6U_W P6S_WG 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent: 

K_U01 

Potrafi wykorzystać wiedzę  z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych do analizy  
i interpretacji problemów gospodarczych oraz do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej. Potrafi 
– w podstawowym zakresie – formułować wnioski wynikające z zachodzących  procesów i zdarzeń 
gospodarczych. 

P6U_U P6S_UW 

K_U02 
Potrafi, w podstawowym zakresie, określać, analizować i stosować właściwe narzędzia i regulacje 
ekonomiczno-prawne dla rozwiązywania problemów międzynarodowej współpracy gospodarczej. Potrafi 
określić możliwe do pozyskania źródła środków finansowych w ramach współpracy międzynarodowej. 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
Potrafi w podstawowym zakresie rozpoznawać i oceniać zjawiska finansowe zachodzące w gospodarce oraz 
wyjaśnić zasady i procedury podejmowania decyzji finansowych na szczeblu krajowym, samorządowym i 
podmiotu gospodarczego.  

P6U_U P6S_UW 

K_U04 Potrafi wykorzystać metody ilościowe do opisu oraz analizy wybranych zjawisk ekonomicznych.  P6U_U P6S_UW 

K_U05 Potrafi stosować technologie informacyjne, a także określić problemy i procesy, które mogą być efektywnie 
rozwiązywane współczesnymi środkami informatycznymi.  

P6U_U P6S_UW 

K_U06 

Potrafi ocenić stosowane w organizacji procesy i metody dotyczące zarządzania finansami oraz 
instrumentami finansowymi, a także potrafi zaproponować odpowiednią zmianę w zakresie powyższych 
zagadnień. Potrafi ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa i formułować ewentualne wnioski 
restrukturyzacyjne. 

P6U_U P6S_UW 

K_U07 
Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu rachunkowości. Potrafi identyfikować i interpretować 
skutki operacji gospodarczych. Potrafi zaksięgować operacje gospodarcze, sporządzić i zinterpretować 
sprawozdanie finansowe podmiotów gospodarczych  oraz jednostek sektora finansów publicznych.  

P6U_U P6S_UW 



K_U08 
Potrafi dokonać wstępnej identyfikacji prawnej stanów faktycznych w organizacji z punktu widzenia reguł 
prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy, a także reguł prawnych dotyczących ochrony 
własności przemysłowej i własności intelektualnej.  

P6U_U P6S_UW 

K_U09 
Potrafi oceniać ofertę bankową i ubezpieczeniową. Potrafi w podstawowym zakresie prowadzić ewidencje 
podatkowe oraz  dokonywać rozliczeń podatkowych . Umie określić obowiązki i prawa jednostki jako 
podatnika. Potrafi w elementarnym zakresie przygotować projekt optymalizacji podatkowej dla MSP. 

P6U_U P6S_UW 

K_U10 
Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie prostych projektów 
badawczych dotyczących współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych zachodzących w skali 
mikro i makrospołecznej. Potrafi formułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki badań. 

P6U_U P6S_UW 

K_U11 Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
Absolwent: 

K_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się. W sposób właściwy komunikuje się z 
otoczeniem. 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 Potrafi przedyskutować możliwe do zastosowania w praktyce rozwiązania w zakresie zarządzania oraz 
dokonać analizy korzyści i zagrożeń wynikających z poszczególnych rozwiązań. 

P6U_K P6S_KK 

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz określać priorytety zadań. Jest przygotowany do brania 
odpowiedzialności za powierzone mu zadania w ramach wyznaczonych ról w grupie. 

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KR 

K_K04 Potrafi opracować przedsięwzięcia w zakresie zarządzania zasobami finansowymi. P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KO 

K_K05 Dostrzega potrzebę stosowania negocjacji i kompromisowego rozwiązywania problemów. P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KO 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/06/20  
Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 r.  

 
Instytut Nauk Ekonomicznych 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – drugi stopień – profil praktyczny 

 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
Po podkreślniku: 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 
 
Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 
Uniwersalne  charakterystyki  pierwszego poziomu  PRK 
 
P7 U_W – zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane  fakty, teorie metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami; 
różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności, 
P7U_U- potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy  z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin; samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; komunikować się ze zróżnicowanymi  kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska, 
P7U_K – jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia; podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie 
oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. 



Charakterystyki  drugiego  poziomu  PRK  
Wiedza Kod  składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  

 P7S_WG  –  zakres i głębia 
/kompletność perspektywy poznawczej 
i zależności, 

• w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz 
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu 
studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej 
wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem. 

P7S_WK -   kontekst / uwarunkowania i 
skutki 

• fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
• ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego; 

• podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 
 

Umiejętności Kod składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  
  P7S_UW - wykorzystywanie wiedzy / 

rozwiązywanie problemów i 
wykonywanie zadania 

• wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy  
i syntezy twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi 
• wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać 

zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku 
studiów o profilu praktycznym; 

• formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w 
przypadku studiów o profilu praktycznym. 

P7S_UK – komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku 

• komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; 
• prowadzić debatę; 



naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczna terminologię. 

P7S_UO – organizacja pracy / 
planowanie  
i praca zespołowa 

• kierować pracą zespołu; 
• współdziałać z innymi osobami w ramach prac i podejmować wiodącą rolę w zespołach. 

P7S_UU – uczenie się/ planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie. 

 
 

Kompetencje 
społeczne 

Kod składnika opisu  PRK dla 
charakterystyk II stopnia 

Opis PRK  

 
 

P7S_KK – ocena / krytyczne podejście • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; 
• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych  

oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu. 

P7S_KO – odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

• wypełniania zobowiązań społecznych,  inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego; 

• inicjowania działania na rzecz interesu publicznego;  
• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KR – opis roli zawodowej/ 
niezależność i rozwój etosu 

• odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych,  z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych  
w tym: 
- rozwijania dorobku zawodu, 
- podtrzymywania etosu zawodu, 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz  przestrzegania 

tych zasad 
 
 
 



Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne 
charakterystyki 

pierwszego 
poziomu  

PRK-P7U_W 

Charakterystyki 
drugiego 
stopnia 

PRK poziom 7 

W ZAKRESIE WIEDZY 
Absolwent: 

K_W01 
Posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu i roli finansów i rachunkowości w systemie nauk społecznych  
i ich relacjach do innych dyscyplin naukowych w obszarze nauk społecznych 

P7U_W P7S_WG 

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o systemie finansowym państwa i jego strukturze podmiotowej, prawnej, 
organizacyjnej i instrumentalnej  

P7U_W P7S_WG 

K_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych relacjach podmiotów systemu finansowego państwa oraz  
o ich wpływie na przebieg procesów gospodarczych  

P7U_W P7S_WG 

K_W04 
Zna w sposób pogłębiony i rozumie role, w jakich występuje człowiek jako podmiot stosunków 
społecznych i gospodarczych 

P7U_W P7S_WK 

K_W05 
Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia ewidencji i sprawozdawczości finansowej, metody 
pozyskiwania danych o gospodarce i społeczeństwie oraz metody ich opisu, analizy i wykorzystywania 
do celów modelowania i prognozowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych 

P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W06 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat norm prawnych i reguł działania poszczególnych podmiotów systemu 
finansowego państwa i ich znaczeniu dla tempa i kierunku zmian procesów społeczno-gospodarczych  

P7U_W P7S_WK 

K_W07 
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat różnych teorii z zakresu makro- i mikroekonomii, finansów  
i rachunkowości 

P7U_W P7S_WG 

K_W08 
Zna w sposób pogłębiony i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

P7U_W P7S_WK 

K_W09 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę 
z zakresu nauk ekonomicznych, a  w szczególności - finansów i rachunkowości  

P7U_W P7S_WK 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI 
Absolwent: 



K_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować, wyjaśniać i opisywać przyczyny i mechanizm zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych 

P7U_U 
P7S_UW 
P7S_UU 

K_U02 
Potrafi stawiać proste hipotezy badawcze z zakresu finansów i rachunkowości, dobierać odpowiednie 
metody badawcze, gromadzić i poprawnie analizować potrzebne dane i krytycznie oceniać  
i weryfikować otrzymane wyniki  

P7U_U P7S_UW 

K_U03 
Potrafi modelować i prognozować procesy społeczno-gospodarcze w oparciu o znane teorie 
ekonomiczne, wykorzystując metody statystyczne i modele ekonometryczne   

P7U_U P7S_UU 

K_U04 
Sprawnie wykorzystuje znajomość modeli, zasad i norm prawnych z zakresu finansów i rachunkowości 
do rozwiązywania różnych praktycznych problemów w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, instytucji i władz publicznych różnych szczebli  

P7U_U P7S_UO 

K_U05 
Potrafi sporządzić na piśmie i zaprezentować w wystąpieniu ustnym analizę zjawisk i procesów 
ekonomicznych z zakresu finansów i rachunkowości, osadzając ją w teorii i stosując właściwe metody 
badawcze 

P7U_U P7S_UK 

K_U06 
Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
Absolwent: 

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 
innych osób 

P7U_K P7S_KK 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P7U_K P7S_KO 
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania P7U_K P7S_KK 
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu P7U_K P7S_KR 

K_K05 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe 
skutki społeczne swojej działalności 

P7U_K P7S_KO 

K_K06 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny P7U_K 
P7S_KK 
P7S_KR 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7U_K P7S_KO 
 


