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Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania z dnia 06.07.2017 r.  

 
 
Kierunek: Finanse i Rachunkowość 
Poziom kształcenia: Studia I stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6 
Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 
Profil: Ogólnoakademicki 
 
 

Kod 
efektu Efekty kształcenia 

odniesienie 
do kodu 

składnika 
opisu 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 
WIEDZA 

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 
rachunkowość: 

 

K_W01 ma podstawową wiedzę o finansach i rachunkowości oraz ich 
powiązaniu i miejscu w systemie nauk społecznych  

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 

K_W02 zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora 
finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz 
zakładów ubezpieczeń oraz wybranych instytucji społecznych i 
relacji między nimi; rozumie rolę osoby w tworzeniu tych struktur 
oraz zasad ich funkcjonowania 

P6S_WG-1 
P6S_WG-3 

K_W03 zna i rozumie współzależności między finansami a sferą realną 
gospodarki  

P6S_WG-1 
P6S_WG-3 

K_W04 ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania zasad 
rachunkowości finansowej  

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 

K_W05 ma wiedzę z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do 
przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych  

P6S_WG-1 

K_W06 ma wiedzę z zakresu technologii informatycznych stosowanych w 
rachunkowości 

P6S_WG-1 

K_W07 ma wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów rachunku kosztów i 
rachunkowości zarządczej oraz controlingu. 

P6S_WG-2 

K_W08 ma wiedzę z zakresu aktualnych kierunków rozwoju krajowych i 
międzynarodowych regulacji rachunkowości 

P6S_WG-1 

K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego   

P6S_WK 

K_W10 ma wiedzę i rozumie związki zachodzące pomiędzy 
rachunkowością i systemem podatkowym w państwie  

P6S_WG-2 

K_W11 ma wiedzę z zakresu organizacji prowadzenia rachunkowości  P6S_WG-1 
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K_W12 zna źródła finansowania działalności gospodarczej i projektów 
inwestycyjnych oraz zna kryteria wyboru odpowiedniego 
rozwiązania  

P6S_WG-1 

K_W13 ma wiedzę o instrumentach finansowych oraz kryteriach wyboru 
odpowiedniego instrumentu, dopasowanego do potrzeb 
przedsiębiorstwa lub/i gospodarstwa domowego.  

P6S_WG-1 

K_W14 zna zasady funkcjonowania rynków i instytucji finansowych, 
specyfikę zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce oraz 
ich historyczną ewolucję; rozumie procesy zmian zachodzących w 
tych strukturach 

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 
P6S_WG-3 

K_W15 zna podstawowe zasady aplikowania, wykorzystania i rozliczania 
funduszy europejskich  

P6S_WG-2 
P6S_WK 

K_W16 Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju indywidulanej 
przedsiębiorczości 

P6S_WK 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 
UMIEJĘTNOŚCI 

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 
rachunkowość umie:  

 

K_U01 potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze przy zastosowaniu 
programów finansowo-księgowych 

P6S_UW-1 

K_U02 potrafi sporządzać obowiązujące przedsiębiorstwo sprawozdania 
finansowe i interpretować zawarte w nich informacje 

P6S_UW-1 
P6S_UK 

K_U03 potrafi sporządzać obowiązujące przedsiębiorstwo deklaracje z 
zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  

P6S_UW-1 

K_U04 potrafi przeprowadzić kalkulację kosztów na potrzeby 
podejmowania krótkoterminowych decyzji zarządczych  

P6S_UW-1 

K_U05 potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu 
gospodarczego (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-
prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje) oraz 
merytorycznie uzasadnić sformułowaną ocenę  

P6S_UW-2 
P6S_UK 

K_U06 potrafi wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów 
finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego 
instrumentu  

P6S_UW-3 

K_U07 potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych 
decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne 
uzasadnienie posługując się normami prawnymi i moralnymi  

P6S_UW-3 

K_U08 potrafi ocenić rzetelność danych finansowych oraz analiz 
ekonomicznych, potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu 
audytu finansowego 

P6S_UW-2 
P6S_UW-3 

K_U09 potrafi przeprowadzić prezentację wyników własnych analiz i 
ocen wraz z argumentacją zarówno w formie pisanej jak i ustnej 

P6S_UK 

K_U10 posługuje się językiem obcym na poziomie B2 w tym w pracach 
pisanych oraz wystąpieniach ustnych właściwych dla danego 
kierunku  

P6S_UK 

K_U11 potrafi przygotować projekt oraz określić priorytety służące jego 
realizacji, potrafi planować i organizować pracę własną oraz pracę 
zespołu 

P6S_UO 
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K_U12 dba o własny rozwój zawodowy, jest otwarty na dalsze 
samokształcenie i doskonalenie zawodowe 

P6S_UU 

K_U13 wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie 
jej organizowania, jest świadomy zasad funkcjonowania jednostki w 
zespole 

P6S_UO 

K_U14   
Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i 

rachunkowość:  
 

K_K01 rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i 
rachunkowości, w tym kodeksów dobrych praktyk  

P6S_KR 

K_K02 wykazuje wrażliwość na kwestie społeczne, rozumie i akceptuje 
różnice kulturowe  

P6S_KO 

K_K03 potrafi formułować sądy w ważnych sprawach społecznych i 
światopoglądowych wykorzystując do tego swoją wiedzę, potrafi 
myśleć krytycznie 

P6S_KK 

K_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, docenia 
znaczenie samodzielności w pracy zawodowej 

P6S_KO 

 


