
 

Uchwała nr 83/2018 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym 

dla kierunku finanse i rachunkowość 

Na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza: 

§ 1 

Określa nazwę kierunku studiów, profil kształcenia, a także przyporządkowuje kierunek studiów do 

obszaru kształcenia oraz wskazuje dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 

efekty kształcenia w sposób następujący: 

1) Nazwa kierunku studiów: finanse i rachunkowość; 

2) Profil kształcenia: profil praktyczny; 

3) Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; 

4) Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne; 

5) Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych; 

Dziedzina: nauk ekonomicznych; 

Dyscyplina wiodąca: finanse; 

Dyscypliny uzupełniające: nauki o zarządzaniu, ekonomia. 

§ 2 

1. Uchwala efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, kierunek finanse 

i rachunkowość. Opis efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Opis efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 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 określone w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1594), w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów 

kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów dla kwalifikacji na poziomie 

7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn-pw.pdf
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/08/kdn-pw.pdf


Załącznik do uchwały nr 83 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. 

 

Opis efektów kształcenia 

Symbol* 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie efektów 

kształcenia do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (poziom 

kwalifikacji 7) dla 

obszaru kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA 
 

K_W001  
Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod i teorii 

z zakresu finansów i rachunkowości 
P7S_WG 

K_W002  
Posiada pogłębioną wiedzę na temat projektowania elementów systemów 

finansów i rachunkowości 
P7S_WG 

K_W003  
Posiada pogłębioną wiedzę na temat norm prawnych i przepisów 

prawnych odnoszących się do systemów finansów i rachunkowości 
P7S_WK 

K_W004  
Posiada wiedzę na temat społecznych i etycznych uwarunkowań 

funkcjonowania służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji 
P7S_WG 

K_W005 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat człowieka oraz jego zachowania 

w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem systemów finansów 

i rachunkowości  

P7S_WG 

K_W006 

Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach działalności gospodarczej, 

związanego z nim ryzyka, możliwościach zarządzania nim oraz 

wspomagania informacyjnego 

P7S_WG, 

P7S_WK 

K_W007 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat zmian społeczno-ekonomicznych, ich 

wpływu na rozwiązania z zakresu finansów i rachunkowości oraz 

metodologię i metodykę badań w tym zakresie 

P7S_WG, 

P7S_WK 

K_W008 
Zna w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie finansów 

i rachunkowości w systemie funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji 
P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U001 
Potrafi przeprowadzić zaawansowaną analizę i ocenę procesów 

funkcjonujących w finansach i rachunkowości 
P7S_UW 

K_U002 

Potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji do prognozowania 

i modelowania procesów oraz zdarzeń mających wpływ na kształtowanie 

systemów finansów i rachunkowości 

P7S_UW 

K_U003 
Posiada praktyczne umiejętności oceny ryzyka oraz następstw 

podejmowanych decyzji 
P7S_UW 

K_U004 

Ma umiejętności swobodnego posługiwania się systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu finansów 

i rachunkowości 

P7S_UW 

K_U005 
Jest przygotowany do organizowania i podejmowania działań związanych 

z funkcjonowaniem człowieka w systemach finansów i rachunkowości 
P7S_UW 

K_U006 
Ma praktyczne umiejętności dokonywania oceny oraz projektowania 

elementów systemów finansów i rachunkowości 
P7S_UW 

K_U007 
Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą do kierowania procesami 

w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach 
P7S_UW 



K_U008 

Posługuje się poznanymi metodami, narzędziami oraz niezbędnym 

wyposażeniem do rozwiązywania problemów w zakresie finansów 

i rachunkowości 

P7S_UW 

K_U009 

Potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych 

z funkcjonowaniem służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw 

i  instytucji 

P7S_UW 

K_U010 
Potrafi korzystać z wiedzy i umiejętności zgodnie z powszechnie 

przyjętymi zasadami etycznymi i przepisami prawa 
P7S_UW 

K_U011 
Potrafi się skutecznie komunikować w typowych sytuacjach 

funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji 
P7S_UK 

K_U012 

Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie finansów 

i rachunkowości na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U013 Potrafi kierować pracą zespołu P7S_UO 

K_U014 
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 

K_K001 
Rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy oraz podnoszenia swoich 

kwalifikacji 
P7S_KR 

K_K002 Potrafi inspirować innych do podejmowania procesu uczenia się P7S_KO 

K_K003 Pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role P7S_KR 

K_K004 
Planuje pracę swoją oraz zespołu ustalając priorytety dla siebie 

i wszystkich jego członków 
P7S_KR 

K_K005 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu 
P7S_KK 

K_K006 
Ma świadomość własnych ograniczeń i potrafi sobie z nimi radzić 

w typowych sytuacjach zawodowych 
P7S_KR 

K_K007 

Jest gotowy do myślenia, inicjowania i działania w sposób 

przedsiębiorczy także na rzecz środowiska społecznego i interesu 

publicznego 
P7S_KO 

 

Objaśnienia: 

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W, U lub K (po podkreśleniu) – kategoria efektów kształcenia, odpowiednio: Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne 

(K) 

P7S – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji;  

Po podkreśleniu: 

WG, WK – kategoria charakterystyki: Wiedza (W); kategoria opisowa: Zakres i głębia (G), Kontekst (K) 

UW,  UK,  UO,  UU – kategoria charakterystyki: Umiejętności (U); kategoria opisowa: Wykorzystanie wiedzy (W), Komunikowanie 

się (K), Organizacja pracy (O), Uczenie się (U); 

KK, KO, KR - kategoria charakterystyki: Kompetencje społeczne (K); kategoria opisowa: Oceny (K), Odpowiedzialność (O), Rola 

zawodowa (R). 

 


