
 1 

Załącznik  nr 5 do Uchwały Senatu nr 2/05/2017  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 
31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 
 

 
 

ZAKŁADANE  EFEKTY KSZTAŁCENIA                                                            
 

kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ                                           
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  
O PROFILU PRAKTYCZNYM 

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH  
 

 

Priorytetowym celem strategicznym Wydziału Zarządzania jest nowoczesne i 

praktyczne kształcenie studentów z zakresu zarządzania, finansów i logistyki, a także 

wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej i przedsiębiorczej kadry, która zasili 

zarówno gospodarkę lokalną, regionalną i transgraniczną, a także ogólnopolską i 

międzynarodową.  

Dla określenia zbioru zakładanych efektów kształcenia na kierunku Finanse i 

rachunkowość przyjęto zatem trzy warunki:  

1. Unowocześnianie programów studiów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.  

2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez interdyscyplinarność dydaktyczną. 

3. Zwięzłość i komunikatywność opracowania zakładanych efektów kształcenia dla 

każdego nauczyciela i studenta. 

 
1. Ogólna charakterystyka 
 

Studia pierwszego stopnia, zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, 

umożliwiają uzyskanie co najmniej 180 pkt. ETCS i kończą się nadaniem tytułu zawodowego 

- licencjat. 

 Studia te dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. 

Wyposażając studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz 

finansowych, rozwijają również ich umiejętności i kompetencje  Przygotowują do podjęcia 

pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości, a także 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Dają również dobre podstawy 

teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.  

 Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada 

wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji publicznych i 

prywatnych oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji 

ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Uzyskuje również wiedzę z zakresu 
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prowadzenia rachunkowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników oraz procedur 

opodatkowania. 

Absolwent rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na 

szczeblu mikroekonomicznym. Potrafi również wyszukać i poddać ocenie materiały źródłowe 

z zakresu finansów i rachunkowości. W trakcie studiów oraz odbytych praktyk zawodowych 

nabywa umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania 

sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych. 

 Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i 

niefinansowych, jak również do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń 

podatkowych. Zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy jako 

księgowi, doradcy podatkowi, audytorzy, controllerzy czy specjaliści ds. rachunkowości 

zarządczej.  

Zakłada się, że absolwent będzie przygotowany do podejmowania w życiu zawodowym 

również funkcji kierowniczych w zespołach pracowniczych.   

Zakłada się również, że studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 

rachunkowość dadzą dobre podstawy teoretyczne i przygotowanie merytoryczne do 

podejmowania studiów drugiego stopnia. 

 
2. Zakładane efekty kształcenia (kierunkowe) 

 
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość wymagają od studentów aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach na uczelni i odbycia trzymiesięcznej praktyki zawodowej. 

Wymagają także indywidualnej samodzielnej i zespołowej pracy intelektualnej w wolnym 

czasie od zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwa w różnych formach zatrudnienia w 

praktyce. Wyszczególnione trzy wymiary pracy studenta umożliwiają pozyskanie 

odpowiedniego zasobu wiedzy ogólnej, fachowej i specjalistycznej, różnorodnych 

umiejętności i niezbędnych cech kompetencji społecznych. 

Program studiów kierunku obejmuje przedmioty związane z podejmowaniem decyzji 

finansowych. Są to decyzje dotyczące inwestowania czy pozyskania kapitału. Problematyka 

ta jest omawiana w odniesieniu do przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz 

instytucji finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy firmy inwestycyjne. Wiedza, 

umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu 

własnej działalności.  

Program studiów przyporządkowany jest do jednego obszaru kształcenia w 

zakresie nauk społecznych, zaś zakładane efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny 

nauk ekonomicznych, w tym do dyscypliny Finanse oraz do dyscypliny Nauki o 

zarządzaniu. 

 

 



 3 

2.1. Objaśnienia użytych kodów dla zakładanych efektów kształcenia (lewa 

kolumna zestawienia): 

 FiR – (przed podkreślnikiem) – zakładany, kierunkowy efekt kształcenia, 

 W – efekty kształcenia w kategorii wiedzy, 

 U –  efekty kształcenia w kategorii umiejętności, 

 K – (za podkreślnikiem) – efekty kształcenia w kategorii kompetencji społecznych, 

 01, 02, 03, … – kolejne numery efektów kształcenia. 
 

2.2. Objaśnienia użytych kodów odnoszących się do charakterystyk poziomów 

pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (prawa kolumna 

zestawienia): 

2.2.1. Uniwersalna charakterystyka poziomu PRK (pierwszego stopnia) 1 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 

 U = charakterystyka uniwersalna (pierwszego stopnia) 

 W = wiedza 

 U = umiejętności 

 K = kompetencje społeczne 
 
2.2.2. Charakterystyka (drugiego stopnia) poziomu 6 PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego: 2 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 

 S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach  
szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia),  

 W = wiedza 
 G = głębia i zakres 
 K = kontekst 

 U = umiejętności 
 W = wykorzystanie wiedzy 
 K = komunikowanie się 
 O = organizacja pracy 
 U = uczenie się 

 K = kompetencje społeczne 

 K = krytyczna ocena 

 O = odpowiedzialność 

 R = rola zawodowa 

 (1…4) – odniesienie do nr. składnika opisu charakterystyki drugiego stopnia.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Przykłady: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 
P6U_U = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, umiejętności 
P6U_K = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, kompetencje społeczne 

2
 Przykłady: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – 
kontekst 
P6S_UU = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 
umiejętności – uczenie się 
P6S_KR = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 
kompetencje społeczna – rola zawodowa 
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Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
WIEDZA 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

FiR_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat teorii i 
funkcjonowania publicznego i rynkowego systemu 
finansowego, w szczególności zaś struktury systemu 
bankowego, ubezpieczeń, rynków finansowych, 
sektora publicznego oraz zna relacje pomiędzy 
podmiotami w nich występującymi. 

P6S_WG (1) 

 

 
 
 

FiR_W02 

Zna metody i narzędzia stosowane w finansach i 
rachunkowości właściwe dla nauk ekonomicznych, 
pozwalające na opis procesów w nich 
zachodzących, relacje między nimi oraz ocenę 
ryzyka i opłacalności działalności gospodarczej bądź 
inwestycyjnej. 

P6U_W  

P6S_WG (1) 

 

 
FiR_W03 

Ma poszerzoną wiedzę o zasadach księgowania 
zdarzeń gospodarczych, sposobach sporządzania 
sprawozdań finansowych i ich oceny. 

P6U_W  

P6S_WG (1) 

 

 
FiR_W04 

Ma zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk 
ekonomicznych, w tym dyscypliny nauk o 
zarządzaniu oraz ich miejscu w obszarze nauk 
społecznych i relacjach do innych nauk. 

P6S_WG (2) 

 
FiR_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę o człowieku jako 
podmiocie tworzącym organizacje społeczno-
gospodarcze oraz efektach podejmowanych decyzji 
w ich obrębie. 

P6S_WG (3) 

FiR_W06 
Zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz 
formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 
 

P6S_WK (4) 

FiR_W07 Zna język obcy nowożytny. - 
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Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

FiR_U01 

Potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować 
zjawiska finansowe występujące: w sektorze 
publicznym i prywatnym, na rynkach finansowych i w 
bankowości, a także interpretować informacje 
finansowe (bilans, przychody, koszty, zyski) 
wyliczając na ich podstawie wskaźniki ekonomiczno-
finansowe potrzebne do podejmowania decyzji 
finansowych. 

P6S_UW (1) 

FiR_U02 

Posiada umiejętność prowadzenia ewidencji 
działalności gospodarczej, sporządzania 
sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń 
podatkowych i ubezpieczeniowych. 

P6S_UW (2) 

FiR_U03 
Potrafi na podstawie sprawozdań finansowych 
określić procesy zachodzące w podmiocie 
gospodarczym i analizować ich przyczyny i skutki. 

P6S_UW (2) 

FiR_U04 
Posiada umiejętność  podejmowania decyzji w 
warunkach ryzyka w krótkim i długim okresie w 
obszarze finansów i rachunkowości. 

P6U_U  

P6S_UW (2) 

 

FiR_U05 
Potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne, 
statystyczne i informatyczne do interpretacji i 
prognozowania zjawisk finansowych. 

P6S_UW (2) 

FiR_U06 
Potrafi wykorzystywać systemy normatywne 
(prawne, ekonomiczne, społeczne) w obszarze 
decyzji ekonomicznych.  

P6S_UW (3) 

FiR_U07 

Potrafi analizować konkretne problemy i dobierać 
innowacyjne metody oraz instrumenty pozwalające 
racjonalnie je rozstrzygać w zmiennych i nie w pełni 
przewidywalnych warunkach.  
 

P6U_U  

P6S_UW 

 

FiR_U08 

Posiada umiejętność formułowania sądów w 
ważnych sprawach finansowych i gospodarczych 
oraz chęć pogłębiania własnej wiedzy i uczenia się 
przez całe życie. 

P6U_U  

P6S_UU 

 

FiR_U09 
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną 
oraz w zespole, a także kierować zespołem 
pracowniczym. 

P6U_U 

P6S_UO 

FiR_U10 

Posługuje się językiem obcym nowożytnym na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w obszarze finansów i 
bankowości. 

P6U_UK 
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Symbol 
efektów 

kształcenia 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

K_K01 

Rozumie potrzebę konieczności nieustannego 
podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych w zmieniającym się obszarze finansów 
oraz myślenia w sposób przedsiębiorczy. 

P6U_K  

P6S_KK 

P6S_KO 

 

K_K02 

Wykazuje otwartość na pracę zespołową, potrafi 
przyjmować w niej różne role, a także jest gotów do 
współorganizowania działalności na rzecz 
środowiska zawodowego. 

P6U_K  

P6S_KO 

 

K_K03 
Rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie 
finansów i rachunkowości. Umie posługiwać się 
kodeksem etycznym w pracy zawodowej. 

P6U_K  

P6S_KR 

 

K_K04 
Korzysta odpowiedzialnie z utworów autorskich z 
zachowaniem przepisów prawa.  

P6U_K 

K_K05 
Ustawicznie doskonali własne kompetencje 
komunikacyjne w językach obcych nowożytnych. 

- 

 
 
 

       


