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WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza,
umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia dla kierunku
finanse na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - odpowiadają
przede wszystkim następującym dziedzinom i dyscyplinom naukowym: nauki ekonomiczne
(ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), nauki matematyczne (matematyka, informatyka) oraz
nauki prawne (prawo).
Finanse zajmują się m.in. badaniem przyczyn i skutków przepływu pieniądza między
różnymi uczestnikami rynku (gospodarstwa domowe, podmioty gospodarujące, instytucje
finansowe), z uwzględnieniem alokacji kapitału, ryzyka i wartości pieniądza w czasie. W
obszarze finansów sytuują się zagadnienia sprawozdawczości finansowej, jako podstawy
informacyjnej dla podejmowania decyzji. Finanse obejmują w szczególności: finanse
publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, finanse
międzynarodowe, finanse instytucji, w tym: banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, giełd papierów wartościowych. Funkcje finansów to
m.in.:
- redystrybucja dochodów przez system podatkowy i system zabezpieczenia społecznego,
- kredytowanie i inne formy finansowania podmiotów,
- inwestowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym,
- zarządzanie wartością przedsiębiorstw,
- mobilizowanie oszczędności,
- przeprowadzanie rozliczeń między podmiotami, w tym rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe,
- ubezpieczenia gospodarcze i społeczne.
Specyficznym segmentem finansów jest polityka regulacyjna w odniesieniu do instytucji
finansowych.
Kierunek finanse powiązany jest z takimi kierunkami studiów, jak: ekonomia, finanse i
rachunkowość, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze i
zarządzanie. W ramach kierunku finanse można organizować różne specjalności z
uwzględnieniem specyfiki dydaktycznej poszczególnych uczelni (np. bankowość,
rachunkowość finansowa, skarbowość, ubezpieczenia).
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem)
W
U

– kierunkowe efekty kształcenia
– kategoria wiedzy
– kategoria umiejętności
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K (po podkreślniku)
S1A
01, 02, 03 i kolejne

Symbol

K_W01

– kategoria kompetencji społecznych
– efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu
ogólnoakademickim
– numer efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów finanse.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów
finanse absolwent:

WIEDZA
ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych w obszarze nauk
społecznych i relacjach do innych obszarów nauk

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie
nauk
społecznych
S1A_W01

K_W02

ma podstawową wiedzę o podmiotach działających w gospodarce oraz
zna ich strukturę

S1A_W02

K_W03

ma wiedzę w zakresie kształtowania się zjawisk ekonomicznych i
finansowych w skali kraju i świata, w tym w zakresie powiązań między
gospodarką realną a systemem finansowym

S1A_W03

K_W04

ma wiedzę dotyczącą subdyscyplin w ramach finansów i rozumie ich
znaczenie dla rozwoju gospodarczego

S1A_W01

K_W05

zna wybrane koncepcje dotyczące działalności gospodarczej człowieka

S1A_W05

K_W06

zna i rozumie podstawowe kategorie finansowe i ich funkcje w systemie
społeczno-ekonomicznym

S1A_W04

K_W07

zna sposoby pozyskiwania danych i informacji, wykorzystywanych w
finansach, w tym w rachunkowości

S1A_W06

K_W08

zna metody ilościowe analizy danych finansowych

S1A_W06

K_W09

zna zasady sporządzania raportów i sprawozdań finansowych

S1A_W06

K_W10

zna podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności podmiotu
gospodarczego, w tym instytucji finansowej

S1A_W07

K_W11

zna cele i strukturę oraz sposób funkcjonowania systemu finansowego,
w tym sektora finansów publicznych

S1A_W02

K_W12

zna system sprawozdawczości finansowej, w tym krajowe i
międzynarodowe zasady i standardy sprawozdawczości finansowej
(rachunkowości)

S1A_W06

zna zasady i metody analiz sytuacji finansowej podmiotu
gospodarczego, w tym instytucji finansowej

S1A_W06

K_W13
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zna strukturę i zasady funkcjonowania sektora finansowego, w tym:
banku centralnego, banków komercyjnych, zakładów ubezpieczeń i
innych instytucji pośrednictwa finansowego

S1A_W09

K_W15

zna instrumenty finansowe oraz metody wyceny instrumentów
finansowych, innych aktywów oraz podmiotów gospodarczych

S1A_W06

K_W16

zna metody podejmowania decyzji dotyczących finansów przez podmiot
gospodarczy oraz osobę indywidualną

S1A_W08

K_W17

zna podstawowe metody analizy i sterowania różnymi rodzajami ryzyka

S1A_W06

K_W18

ma wiedzę o normach prawnych, zawodowych i etycznych dotyczących
gospodarki i finansów

S1A_W07

K_W19

ma podstawową wiedzę na temat finansów i zarządzania wartością
podmiotu gospodarczego, w tym przedsiębiorstwa

S1A_W06

K_W20

zna specyfikę świadczenia usług finansowych (w tym bankowych) i
korzystania z nich

S1A_W06

K_W21

zna zasady i metody pomiaru kosztów i wyników oraz ich
wykorzystania w podejmowaniu decyzji w podmiotach gospodarczych

S1A_W06

K_W22

zna formy indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z
zakresu finansów

S1A_W11

K_W23

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

S1A_W10

K_W14

K_U01

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska finansowe

S1A_U01

K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
finansów i rachunkowości oraz pozyskiwać dane do analizowania
zjawisk finansowych

S1A_U02

K_U03

potrafi analizować przyczyny, przebieg i skutki zdarzeń lub procesów
finansowych na podstawie pozyskanych danych i informacji

S1A_U03

K_U04

potrafi prognozować procesy i zjawiska finansowe

S1A_U04

K_U05

prawidłowo posługuje się normami prawnymi i zawodowymi w
rozwiązywaniu zadań z zakresu finansów i rachunkowości

S1A_U05

K_U06

potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do rozwiązania podstawowych
problemów z zakresu finansów

S1A_U06

K_U07

potrafi analizować przedsięwzięcia gospodarcze według kryteriów
finansowych, a na podstawie uzyskanych wyników rekomendować
odpowiednie rozwiązania

S1A_U07

K_U08

umie zastosować metody matematyczne w analizie i podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa
domowe

S1A_U07

K_U09

umie stosować i oceniać normy, reguły i zasady rachunkowości

S1A_U07
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wykorzystywane w poszczególnych obszarach działalności podmiotu
gospodarczego
K_U10

rozumie i umie analizować zjawiska finansowe w skali makro i
mikroekonomicznej

S1A_U08

K_U11

umie przygotować prace w języku polskim i obcym, dotyczące
problemów finansowych, z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy oraz
dostępnych źródeł

S1A_U09

K_U12

umie przygotować wystąpienia w języku polskim i obcym, dotyczące
problemów finansowych, z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy oraz
dostępnych źródeł

S1A_U10

KU_U13

ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny „finanse" zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
samodzielnie dąży do systematycznego doskonalenia własnego oraz
uczestnictwa w kształceniu ustawicznym

S1A_K01

K_K02

potrafi projektować i wykonywać powierzone zadania dotyczące kwestii
finansowych w grupie osób

S1A_K02

K_K03

umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych
projektach

S1A_K03

K_K04

potrafi identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy związane z
uczestnictwem w życiu gospodarczym, w tym z wykonywaniem
zawodów w dyscyplinie finanse

S1A_K04

K_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych,
uwzględniając aspekty finansowe

S1A_K05

K_K06

potrafi publicznie przedstawiać efekty własnej działalności

S1A_ K06

K_K07

potrafi przekazywać wiedzę o procesach gospodarczych, w tym
procesach finansowych

S1A_K04

K_K08

potrafi uzasadniać własne poglądy dotyczące problemów gospodarczych
oraz ustosunkowywać się do poglądów innych osób

S1A_K04

K_K09

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując
konsekwencje podejmowanych przedsięwzięć

S1A_K07

K_K01

S1A_K06
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WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza,
umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia dla kierunku
finanse na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - odpowiadają przede
wszystkim następującym dziedzinom i dyscyplinom naukowym: nauki ekonomiczne
(ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), nauki matematyczne (matematyką informatyka) oraz
nauki prawne (prawo).
Finanse obejmują procesy i zjawiska związane z działalnością człowieka, w których występuje
pieniądz w różnych formach, a także ujęcie tych procesów i zjawisk w sprawozdawczości
finansowej.
Kierunek studiów finanse jest powiązany jest z takimi kierunkami studiów, jak: ekonomia, finanse
i rachunkowość, informatyka i ekonometrla, międzynarodowe stosunki gospodarcze i
zarządzanie.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku finanse powinni
opanować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kontynuowania
studiów, z uwzględnieniem efektów kształcenia dla I stopnia na kierunku finanse. Dotyczy
to zwłaszcza efektów kształcenia w zakresie ekonomii i finansów, prawa oraz metod
ilościowych - stosowanych w tych dyscyplinach w teorii i praktyce - w stopniu
umożliwiającym studiowanie na II stopniu studiów i uzyskanie przewidzianych dla tego
stopnia efektów kształcenia. Do niezbędnego minimum zaliczyć należy:
- znajomość podstaw makro- i mikroekonomii, w tym pojęć, praw i procesów
ekonomicznych,
- znajomość podstaw finansów, w tym pojęć i struktury systemu finansowego (segmenty,
podmioty, zasady),
- znajomość zasad sprawozdawczości finansowej i standardów rachunkowości,
- znajomość podstawowych narzędzi kalkulacji finansowych,
- znajomość podstawowych norm i regulacji dotyczących systemu społeczno-gospodarczego,
oraz posiadanie kompetencji społecznych niezbędnych do nabywania wiedzy i umiejętności
zawartych w efektach kształcenia studiów.
Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części ww.
kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku finanse, jeżeli uzupełnienie
braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze
nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem)

– kierunkowe efekty kształcenia
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W
U
K (po podkreślniku)
S2A
01, 02, 03 i kolejne

Symbol

K_W01

– kategoria wiedzy
– kategoria umiejętności
– kategoria kompetencji społecznych
– efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych dla studiów drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim
– numer efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów finanse.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów
finanse absolwent:

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie
nauk
społecznych

WIEDZA
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o finansach oraz w relacjach S2A_W01
do innych nauk ekonomicznych i nauk społecznych

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o strukturze systemu finansowego, w tym o S2A_W02
instytucjach finansowych

K_W03

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między różnymi systemami i S2A_W03
instytucjami społecznymi, gospodarczymi i finansowymi

K_W04

zna przesłanki i konsekwencje finansowe działalności w skali mikro i S2A_W04
makroekonomicznej

K_W05

ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą działalności gospodarczej człowieka, S2A_W05
zwłaszcza w obszarze finansów

K_W06

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod opisu zjawisk S2A_W06
finansowych, w tym techniki pozyskiwania danych finansowych oraz
metod analizy i modelowania procesów finansowych

K_W07

zna zasady sporządzania i analizowania jednostkowych i S2A_W06
skonsolidowanych
sprawozdań
finansowych
w
podmiotach
gospodarczych (w tym instytucjach finansowych) i jednostkach sektora
publicznego

K_W08

ma wiedzę w zakresie powiązań występujących między zjawiskami S2A__W08
makroekonomicznymi i finansowymi oraz zna zasady prowadzenia polityki
pieniężnej i fiskalnej

K_W09

ma wiedzę w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

K_W10

ma pogłębioną wiedzę w zakresie instrumentów finansowych oraz metod S2A_W06
analizy i wyceny różnych rodzajów aktywów, w tym instrumentów
finansowych

S2A_W06
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K_W11

ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod zarządzania portfelem S2A_W08
inwestycyjnym i zarządzania ryzykiem

K_W12

ma pogłębioną wiedzę w zakresie podejmowania decyzji S2A_W09
finansowych w podmiotach gospodarczych, gospodarstwach domowych i
instytucjach sektora publicznego

K_W13

ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych, zawodowych i S2A_W07
etycznych dotyczących wykonywanego zawodu związanego z finansami i
rachunkowością

K_W14

ma rozszerzoną wiedzę na temat finansów przedsiębiorstwa i zarządzania S2A_W06
ryzykiem oraz wartością podmiotów gospodarczych

K_W15

ma wiedzę na temat wpływu finansów międzynarodowych na pozycję S2A_W06
państwa, na działalność podmiotów gospodarczych i gospodarstw
domowych

K_W16

ma wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania podmiotami sektora S2A_W06
finansowego (w tym bankowego)

K_W17

zna międzynarodowe standardy audytu i sprawozdawczości finansowej

K_W18

zna i rozumie zasady prawa autorskiego i ochrony własności S2A_W10
przemysłowej

K_W19

zna sposoby prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości

K_U01

S2A_W07

S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska finansowe oraz określać S2A_U01
zależności zachodzące między nimi

K_U02

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów do S2A_U02
analizy informacji i danych finansowych oraz formułować własne
oceny i opinie

K_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i S2A_U03
zjawisk finansowych oraz formułować i weryfikować hipotezy badawcze

K_U04

potrafi modelować i prognozować procesy lub zjawiska finansowe z S2A_U04
wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych i projektowych

K_U05

umie posługiwać się normami prawnymi, zawodowymi i S2A_U05
etycznymi z zakresu finansów i rachunkowości

K_U06

umie wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu finansów
rachunkowości oraz umie ocenić jej przydatność dla praktyki

K_U07

umie opracować procedury i stosować je w praktyce dla S2A_U07
rozwiązywania problemów finansowych

K_U08

umie weryfikować informacje
dokonywać ich syntezy

finansowe

i

niefinansowe

i S2A_U06

oraz S2A_U07
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K_U09

umie analizować zjawiska i procesy finansowe oraz dokonywać ich oceny S2A_U08
na gruncie znanych teorii z zastosowaniem odpowiednich metod
badawczych

K_U10

umie przygotować zaawansowane opracowania w języku polskim i obcym S2A_U09
w zakresie dyscypliny finanse i dyscyplin pokrewnych

K_U11

umie przygotowywać zaawansowane koncepcyjnie i treściowo S2A_U10
wystąpienia publiczne w języku polskim i obcym w zakresie
dyscypliny finanse i dyscyplin pokrewnych

K_U12

ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla S2A_U11
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i S2A_K06
kształtowanie umiejętności

K_K02

potrafi projektować i wykonywać złożone zadania i powierzone S2A_K02
obowiązki dotyczące kwestii finansowych w grupie osób

K_K03

umie dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych
projektach

K_K04

potrafi identyfikować i oceniać podstawowe problemy związane z S2A_K04
uczestnictwem w życiu społeczno-gospodarczym, w tym zwłaszcza typowe
dla finansów

K_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu
uwzględniając aspekty finansowe

K_K06

potrafi publiczne przedstawiać efekty własnej działalności

K_K07

potrafi przekazywać wiedzę o procesach ekonomicznych, w tym S2A_K04
procesach finansowych

K_K08

potrafi uzasadniać własne poglądy oraz ustosunkowywać się do poglądów S2A_K04
innych, dotyczących problemów ekonomicznych

K_K09

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumiejąc S2A_K07
konsekwencje podejmowanych przedsięwzięć

K_K10

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i S2A_K01
organizować proces uczenia się innych osób

projektów

przedsięwzięć,

S2A_K03

S2A_K05
S2A_K06
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