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FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I POZIOM 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  

FiR - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość 

1 - poziom kształcenia  

W - kategoria wiedzy  

U - kategoria umiejętności  

K - kategoria kompetencji społecznych 

01; 02; 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

 

SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

FiR1_W01 Zna podstawowe mechanizmy  funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów 
publicznych, rynków finansowych i ubezpieczeń.   

FiR1_W02 Wymienia i objaśnia metody i techniki podejmowania decyzji dotyczących 
problemów finansowych oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, 
instytucjach finansowych i w sektorze publicznym. 

FiR1_W03 Ma wiedzę z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, instytucji finansowych i 
podmiotów publicznych, w zakresie metod i sposobów oceny efektywności 
przedsięwzięć. 

FiR1_W04 Zna zasady i standardy rachunkowości, zasady księgowania i sporządzania 
sprawozdań finansowych, rozumie rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką 
gospodarczą. 

FiR1_W05 Tłumaczy pojęcie wartości pieniądza w czasie; wyznaczania wartości obecnej i 
przyszłej strumieni pieniężnych. 

FiR1_W06 Wyjaśnia zasady racjonalnego wyboru źródeł zasilania finansowego przedsiębiorstwa 
i podmiotów sektora publicznego. 

FiR1_W07 Charakteryzuje oraz objaśnia zdarzenia i procesy społeczno-gospodarcze w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej. 

FiR1_W08 Identyfikuje przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w 
skali makro- i mikroekonomicznej, rozpoznaje fazy cyklu gospodarczego. 

FiR1_W09 Zna i wyjaśnia podstawowe zagadnienia prawa.  

FiR1_W10 Wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu bankowego i wpływ stabilności systemu 
finansowego na działalność bankową.   

FiR1_W11 Formułuje zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz tworzenia i oceny 
oferty ubezpieczeniowej, a także wykorzystywania prawa w działalności 
ubezpieczeniowej. 

FiR1_W12 Objaśnia funkcjonowanie rynków finansowych oraz zna zadania instytucji 
finansowych na rynkach finansowych. 

FiR1_W13 Definiuje pojęcie ryzyka, opisuje formy ryzyka finansowego, zna wpływ ryzyka na 
działalność określonego podmiotu oraz wyjaśnia narzędzia zarządzania ryzykiem. 

FiR1_W14 Zna zasady funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego oraz 
funkcje i zasady konstrukcji budżetów publicznych. 

FiR1_W15 Rozróżnia instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz wyjaśnia 
wpływ zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój gospodarczy i poziom 
zaspokajania potrzeb społecznych. 
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FiR1_W16 Posiada wiedzę o świecie, kulturze i społeczeństwie oraz zna podstawowe reguły 
poprawnego wnioskowania z dostępnych źródeł naukowych. 

FiR1_W17 Zna międzynarodowe instytucje finansowe oraz instrumenty używane w 
rozliczeniach międzynarodowych. 

FiR1_W18 Przedstawia funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej instytucji. 

FiR1_W19 Zna zasady finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego funduszami Unii 
Europejskiej. 

FiR1_W20 Wymienia i objaśnia zasady konstruowania modeli z jedną zmienną objaśniającą; 
prognozowania w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki i statystyki. 

FiR1_W21 Definiuje i wyjaśnia podstawowe zasady prawne i aspekty ekonomiczne z obszaru 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

FiR1_W22 Zna i respektuje prawa dotyczące zasad ochrony własności intelektualnej. 

FiR1_W23 Zna język obcy na określonym poziomie biegłości Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy.  

UMIEJĘTNOŚCI 

FiR1_U01 Interpretacji podstawowych zasad, funkcji i mechanizmów, przyczyn i skutków 
występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro i mikroekonomicznym. 

FiR1_U02 Posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej; wykorzystywania 
teorii ekonomii i finansów do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz 
do oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, podmiotów publicznych i 
gospodarstw domowych. 

FiR1_U03 Dostrzegania i dokonywania analizy wpływu czynników finansowych, 
psychologicznych, socjologicznych i prawnych na funkcjonowanie podmiotów 
rynkowych. 

FiR1_U04 Analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowej 
podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania niezbędnych do tych celów 
materiałów. 

FiR1_U05 Stosowania zasad i standardów rachunkowości oraz  sporządzania sprawozdania 
finansowego. 

FiR1_U06 Analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego oraz merytorycznego 
uzasadnienia sformułowanej oceny.  

FiR1_U07 Użycia podstawowych narzędzi wartości pieniądza w czasie, wyznaczania wartości 
obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych. 

FiR1_U08 Ilustracji zadań instytucji finansowych na rynkach finansowych; dokonywania analizy 
rentowności inwestycji w instrumenty dłużne. 

FiR1_U09 Oceny efektywności poszczególnych instrumentów finansowych oraz wyboru 
najbardziej odpowiedniego instrumentu. 

FiR1_U10 Analizy zjawisk  i procesów związanych z tworzeniem funduszy publicznych oraz 
wyjaśnienia związków przyczynowo-skutkowych między gromadzeniem i 
wydatkowaniem środków publicznych. 

FiR1_U11 Analizy i demonstracji danych statystycznych oraz użycia metod statystyki opisowej 
odpowiednich do specyfiki badanego problemu. 

FiR1_U12 Podstawowego stosowania instrumentów finansowych. 

FiR1_U13 Oceny skutków finansowych i społecznych podejmowanych decyzji i przedsięwzięć 
oraz przedstawienia ich merytorycznego uzasadnienia 

FiR1_U14 Oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów 
gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń. 

FiR1_U15 Analizy zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny i 
interpretowania skutków stosowanych instrumentów fiskalnych dla podmiotów 
gospodarczych, gospodarstw domowych oraz  sektora publicznego. 
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FiR1_U16 Stosowania języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości, wyboru i 
analizy materiałów źródłowych z zakresu finansów i bankowości z zastosowaniem 
ochrony własności intelektualnej. 

FiR1_U17 Posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi oraz komputerowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przedsiębiorstw.  

FiR1_U18 Wykorzystania wiedzy matematycznej w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych, 
analizowaniu i prognozowaniu strumieni pieniężnych. 

FiR1_U19 Posługiwania się językiem obcym z zakresu finansów , rachunkowości i ekonomii na 
poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

FiR1_K01 Biegłość  orientacji  w środowisku gospodarczym i predyspozycje kariery zawodowej  
na stanowiskach pionu ekonomiczno-finansowego.  

FiR1_K02 Gotowość i zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych. 

FiR1_K03 Ukierunkowanie na kształtowanie umiejętności samodzielnego i kreatywnego 
myślenia oraz na przedsiębiorczość w  działaniu.   

FiR1_K04 Docenianie  zasad etyki,  świadomość odpowiedzialności społecznej i etycznej 
związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. 

FiR1_K05 Zdolność  do współpracy w zespole, organizowania pracy własnej  i zespołowej, 
znajomość zasady takiej pracy. 

FiR1_K06 Gotowość uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając 
aspekty prawne, gospodarcze i polityczne. 

FiR1_K07 Przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. 

FiR1_K08 Zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego 
oraz zmieniających się wymagań pracodawców. 

FiR1_K09 Kompetentność do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach 
różnych branż,  jednostkach sektora publicznego, a także do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

FiR1_K10 Poczucie potrzeby stałego doskonalenia się i  gotowość  do uzupełniania nabytej 
wiedzy i umiejętności  do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

FiR1_K11 Świadomość wpływu działalności ekonomicznej, w tym finansowej na środowisko i 
wynikającej z tego odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

FiR1_K12 Gotowość do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia.  

 

 


