
Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych 

Kod efektu 

kierunkowego 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów 

finanse, rachunkowość i podatki 

studia pierwszego stopnia 

profil praktyczny 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru nauk 

społecznych 

W I E D Z A  

K1F_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. 

S1P_W01 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W08 

S1P_W09 

S1P_W11 

K1F_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. 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W08 

S1P_W10 

K1F_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. 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W05 

S1P_W07 

S1P_W08 

S1P_W09 

K1F_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. 

S1P_W10 

S1P_W11 

K1F_W05 

 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości różnych podmiotów 

gospodarczych, oraz jednostek sektora finansów publicznych. Ma podstawową 

wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych i  zastosowania analizy 

finansowej. Zna standardy sprawozdawczości finansowej.   

S1P_W02 

S1P_W06 

S1P_W07 

S1P_W11 

K1F_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.   

S1P_W02 

S1P_W06 

S1P_W07 

S1P_W11 

K1F_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. 

S1P - W06 

 

U M I E J Ę T N O Ś C I  

K1F_U01 
Potrafi wykorzystać wiedzę  z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych do analizy i interpretacji problemów gospodarczych oraz do 

S1P - U01 

S1P - U02 



rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej. Potrafi – w podstawowym 

zakresie – formułować wnioski wynikające z zachodzących  procesów i zdarzeń 

gospodarczych. 

S1P - U03 

S1P - U04 

K1F_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. 

S1P - U02 

S1P - U03 

S1P - U05 

K1F_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.  

S1P - U02 

S1P - U03 

K1F_U04 
Potrafi wykorzystać metody ilościowe do opisu oraz analizy wybranych zjawisk 

ekonomicznych.  

S1P - U02 

S1P - U04 

K1F_U05 
Potrafi stosować technologie informacyjne, a także określić problemy i procesy, 

które mogą być efektywnie rozwiązywane współczesnymi środkami 

informatycznymi.  

S1P - U02 

S1P - U04 

K1F_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. 

S1P - U01 

S1P - U02 

S1P - U03 

K1F_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.  

S1P - U04 

S1P - U05 

S1P - U06 

S1P - U07 

K1F_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.  

S1P - U05 

K1F_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. 

S1P - U04 

S1P - U05 

S1P - U06 

S1P - U07 

K1F_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. 

S1P - U09 

S1P - U10 

K1F_U11 
Posiada umiejętności językowe w zakresie swobodnego poruszania się w 

europejskiej przestrzeni społeczno - gospodarczej. 

S1P-U09 

S1P-U10 

K O M P E T E N C J E  S P O Ł E C Z N E  

K1F_K01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się. W sposób właściwy 

komunikuje się z otoczeniem. 
S1P - K01 

K1F_K02 
Potrafi przedyskutować możliwe do zastosowania w praktyce rozwiązania w 

zakresie zarządzania oraz dokonać analizy korzyści i zagrożeń wynikających z 

poszczególnych rozwiązań. 

S1P - K05 

K1F_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. 

S1P - K02 

S1P - K03 

K1F_K04 Potrafi opracować przedsięwzięcia w zakresie zarządzania zasobami finansowymi. S1P - K02 

K1F_K05 
Dostrzega potrzebę stosowania negocjacji i kompromisowego rozwiązywania 

problemów. 
S1P - K03 

 


