FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH
nazwa kierunku studiów: Finanse i rachunkowość
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
kierunkowe efekty kształcenia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Finanse i rachunkowość absolwent:
WIEDZA
zna podstawową terminologię używaną w obszarze nauk ekonomicznych i rozumie jej zastosowanie
ma elementarną wiedzę o miejscu ekonomii i nauk o finansach w systemie nauk oraz o jej powiązaniach przedmiotowych i metodologicznych z innymi
dyscyplinami naukowymi
zna podstawowe rynki, podmioty i instytucje finansowe oraz rozumie zasady ich funkcjonowania
ma podstawową wiedze o rodzajach więzi występujących pomiędzy strukturami i instytucjami ekonomicznymi
ma wiedzę o procesach zmian podstawowych rynków i instytucji finansowych, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, tak w aspekcie
krajowym jak i międzynarodowym
ma wiedzę o narzędziach, technikach i źródłach danych wykorzystywanych dla analizy podstawowych rynków i podmiotów finansowych
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym podstawowe struktury ekonomiczne oraz celu oddziaływania przedsiębiorstw
ma podstawową wiedzę na temat człowieka, jego potrzebach, a także sposobach ich zaspokajania i dokonywaniu przez niego wyborów ekonomicznych
zna zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna zasady prawne tworzenia podmiotów gospodarczych oraz zarządzania nimi
rozumie użyteczność narzędzi ilościowych dla opisu zjawisk i procesów finansowych oraz podejmowania decyzji
rozumie mechanizmy gospodarcze, występujące w sferze międzynarodowych relacji pomiędzy podmiotami i instytucjami gospodarczymi
ma wiedzę na temat zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonywać obserwacji oraz prawidłowej interpretacji podstawowych zjawisk ekonomicznych, uwzględniając aspekty finansowe
potrafi analizować powiązanie zjawisk finansowych z różnego rodzaju obszarami działalności gospodarczej
potrafi w oparciu o podstawową wiedzę teoretyczną dokonywać opisu jednostkowych zjawisk finansowych
potrafi przewidywać praktyczne skutki konkretnych procesów, zjawisk i decyzji finansowych, posługując się standardowymi metodami i narzędziami
prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi i etycznymi dla rozwiązania konkretnego zadania z obszaru ekonomii, finansów,
1

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH
zarządzania
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności zdobytych podczas praktyki zawodowej
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim analizujących zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
ma znajomość języka obcego pozwalającą wygłaszanie wypowiedzi ustnych oraz formułowanie wypowiedzi pisemnych w zakresie ekonomii i dziedzin
pokrewnych
potrafi wykonywać analizy ilościowe i na tej podstawie formułować wnioski jakościowe w zakresie problematyki związanej z finansami
potrafi w podstawowym zakresie interpretować podstawowe zapisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji gospodarczych
potrafi przygotować założenia do powołania do życia podmiotu gospodarczego
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł w języku rodzimym i obcym
posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz samodzielne prowadzenie prostych badań
ekonomicznych . Potrafi formułować wnioski i rekomendacje oraz dokonywać ich prezentacji
potrafi efektywnie komunikować się w zakresie komunikacji interpersonalnej; używać języka specjalistycznego, porozumiewania się w sposób precyzyjny i
spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, sugestii, popierając je argumentacją różnych autorów
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do rozwiązywania zadań związanych z różnymi sferami działalności gospodarczej
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu i prowadzeniu działalności . Dostrzega i analizuje dylematy etyczne określonych
decyzji finansowych
potrafi prawidłowo przygotowywać dokumenty aplikacyjne oraz prowadzić analizę rynku pracy
potrafi formułować strategię finansową podmiotów gospodarczych
potrafi analizować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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