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Nazwa kierunku studiów: Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 

Poziom studiów: Studia drugiego stopnia 

Profil studiów: Praktyczny 

 

 

Symbole 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Opis kierunkowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

charakterystyk PRK 

WIEDZA  

K2FZ_W01 

Ma w stopniu pogłębionym wiedzę o miejscu i roli nauk 

ekonomicznych w systemie nauk, zjawiskach w skali 

mikroekonomicznej, strukturach i instytucjach działających  

w otoczeniu gospodarczym oraz relacjach między nimi  

a finansowymi aspektami działania przedsiębiorstw, ich polityką 

inwestycyjną i zarządzaniem nimi. 

 

P7S_WG 

 

K2FZ_W02 

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych koncepcjach i metodach 

zarządzania przedsiębiorstwem, w tym dotyczących 

poszczególnych funkcji zarządzania i funkcji organicznych 

przedsiębiorstw. 

 

P7S_WG 

 

K2FZ_W03 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania finansami 

przedsiębiorstw, w tym inwestycjami rzeczowymi i kapitałowymi,  

a także zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zna standardy 

sprawozdawczości finansowej. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2FZ_W04 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku 

finansowego, zna instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego 

oraz sposoby zarządzania inwestycjami. Zna w sposób pogłębiony 

zależności pomiędzy finansami państwa, rynkami finansowymi 

a podmiotami gospodarczymi. 

P7S_WG 

K2FZ_W05 

Ma pogłębioną wiedzę prawną związaną z tworzeniem, 

funkcjonowaniem oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Zna 

aspekty prawne finansowania działalności podmiotu gospodarczego 

oraz systemu podatkowego. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2FZ_W06 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pełnienia funkcji menedżerskich 

oraz podejmowania i optymalizowania decyzji menedżerskich,  

w tym o znaczeniu strategicznym. Zna zagadnienia związane  

z zarządzaniem projektami oraz zmianami w przedsiębiorstwie. 

Zna zasady etycznego postępowania w biznesie oraz zarządzania 

zasobami własności intelektualnej. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2FZ_W07 

Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia opisu właściwe dla 

nauk ekonomicznych, ma pogłębioną wiedzę o wykorzystaniu 

metod ilościowych w finansach i zarządzaniu podmiotem 

gospodarczym. 

P7S_WG 

K2FZ_W08 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą planowania i prognozowania 

finansowego, oceny ryzyka przedsięwzięć finansowych oraz 

analizy ekonomiczno-finansowej 

 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2FZ_W09 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu strategii finansowych oraz 

mierników ich realizacji, a także dezagregacji strategii finansowej 

na przedsięwzięcia prowadzące do osiągnięcia jej celów. 

P7S_WG 

P7S_WK 



K2FZ_W10 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kształtowania struktury kapitałów  

finansowych przedsiębiorstwa oraz doboru wewnętrznych  

i zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2FZ_ W11 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą rachunkowości zarządczej oraz 

jej wykorzystania w decyzjach menedżerskich. 

P7S_WG 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K2FZ_U01 

Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać sytuację 

makroekonomiczną w celu podejmowania decyzji zarządczych,  

w tym o charakterze finansowym a także prawidłowo analizować 

przyczyny oraz formułować wnioski wynikające z zachodzących 

procesów i zdarzeń gospodarczych. 

 

 

P7S_UW 

P7S_UK 

 

K2FZ_U02 

Potrafi w sposób szczegółowy opisywać oraz analizować 

przyczyny i przebieg procesów zachodzących w sferze finansów  

i zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada umiejętność dobierania 

krytycznych danych i metod analizy, potrafi wyjaśniać relacje 

między zjawiskami zachodzącymi wewnątrz podmiotu 

gospodarczego. 

P7S_UW 

K2FZ_U03 

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do 

samodzielnego proponowania rozwiązań dotyczących zastosowania 

w praktyce współczesnych koncepcji i metod zarządzania 

przedsiębiorstwami. 

P7S_UW 

P7S_UU 

K2FZ_U04 

Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do 

samodzielnego proponowania rozwiązań dotyczących zarządzania 

finansami oraz inwestycjami w przedsiębiorstwie. 

P7S_UW 

P7S_UU 

K2FZ_U05 

Potrafi prawidłowo rozpoznawać i analizować zjawiska zachodzące 

na rynku finansowym oraz wyjaśniać ich przyczyny i oceniać ich 

wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego. Potrafi 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między finansami 

państwa, rynkami finansowymi a podmiotami gospodarczymi. 

P7S_UW 

K2FZ_U06 

Posiada pogłębioną umiejętność praktycznego posługiwania się 

regulacjami prawnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz 

finansowaniu jego działalności. Potrafi prawidłowo wykorzystać 

reguły prawa cywilnego, handlowego oraz finansowego 

i podatkowego w celu rozwiązania wybranych problemów 

przedsiębiorstwa. 

P7S_UW 

K2FZ_U07 

Potrafi samodzielnie proponować decyzje o charakterze 

strategicznym. Posiada umiejętność samodzielnego zarządzania 

projektem. Posiada pogłębione umiejętności praktycznego 

wykorzystania odpowiednich metod i technik postępowania 

w poszczególnych etapach cyklu zmian w zarządzaniu finansami  

i w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

P7S_UW 

K2FZ_U08 

Potrafi w sposób pogłębiony wykorzystywać metody i narzędzia,  

w tym ilościowe, do podejmowania decyzji menedżerskich  

w finansach i zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Potrafi 

stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować. 

P7S_UW 

K2FZ_U09 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie 

B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

specjalistyczną terminologią 

P7S_UW 

P7S_UK 

K2FZ_U10 

Ma pogłębione umiejętności dotyczące planowania  

i prognozowania finansowego, oceny ryzyka przedsięwzięć 

finansowych oraz analizy ekonomiczno-finansowej 

P7S_UW 

K2FZ_U11 
Ma pogłębione umiejętności dotyczące zastosowania podejścia 

strategicznego do finansów przedsiębiorstwa. 
P7S_UW 

K2FZ_U12 
Ma pogłębione umiejętności dotyczące wyboru źródeł finansowania 

działalności przedsiębiorstwa. 
P7S_UW 

K2FZ_U13 
Ma pogłębione umiejętności dotyczące wykorzystania 

rachunkowości zarządczej w decyzjach finansowych. 
P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K2FZ_K01 

Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności praktycznych z zakresu finansów i zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

P7S_KK 

K2FZ_K02 

Potrafi przedyskutować możliwe do zastosowania w praktyce 

rozwiązania w zakresie zarządzania finansami oraz przewidywać 

skutki poszczególnych działań. 

P7S_KK 

K2FZ_K03 

Potrafi opracować przedsięwzięcia w zakresie formowania zespołu, 

kierowania nim, motywowania jego członków i pobudzania do 

działania. 

P7S_KO 

K2FZ_K04 

Potrafi nawiązywać relacje wewnątrz przedsiębiorstwa oraz  

z podmiotami zewnętrznymi przestrzegając zasad etyki 

gospodarczej. 

P7S_KR 

 

 

Legenda: 

1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla: kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6 – 7 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2218) w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

2. W przypadku realizacji programu studiów prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich, obok odniesień do 

charakterystyk efektów uczenia się z I części załącznika, należy uwzględnić odniesienia do charakterystyk efektów uczenia się 

zawartych w części III zakończonych sufixem (Inż.), np. P6S_WG(Inż.) 

3. W kolumnie odniesień do charakterystyk PRK należy charakterystyki, dla danego efektu uczenia się, wpisywać jedna pod drugą. 


