Uchwała nr 308/06/2018
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr 159/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość,
studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.), 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.) oraz § 36 ust. 1 lit. i Statutu, Senat Uniwersytetu
Rzeszowskiego postanawia:
§1
W Uchwale nr 159/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość,
studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wprowadza się
następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1, stanowiący opis efektów kształcenia dla kierunku finanse
i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu
ogólnoakademickim, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik nr 2, stanowiący opis efektów kształcenia dla kierunku finanse
i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
Za realizację uchwały odpowiada dziekan Wydziału Ekonomii.
§3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Załącznik nr 1: Opis efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Załącznik nr 2: Opis efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia stacjonarne
i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 308/06/2018
Senatu UR
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
Nazwa kierunku: finanse i rachunkowość
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
Dziedzina/y nauki lub sztuki oraz dyscyplina/y naukowa/e lub artystyczna/e: dziedzina nauk
ekonomicznych, dyscypliny: finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu

Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

K_W01

K_W02
K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

Kierunkowe efekty kształcenia*

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
istotę nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych oraz
związki finansów i rachunkowości z naukami pokrewnymi
z dziedziny nauk ekonomicznych;
strukturę gospodarczą i społeczną, instytucje i podmioty
realnej sfery gospodarczej i systemu finansowego;
zasady i koncepcje teorii ekonomii, finansów i zarządzania
w zakresie ewolucji struktur gospodarczych oraz metody
i techniki analityczne pozwalające pozyskiwać dane w ujęciu
mikro i makroekonomicznym;
współzależności
pomiędzy
systemami
finansowymi
i instytucjami finansowymi w skali krajowej i międzynarodowej,
w tym w zakresie powiązań między sferą realną a systemem
finansowym;
rodzaje powiązań między elementami systemu finansowego,
ekonomicznego i społecznego oraz rządzące nimi
prawidłowości;
normy prawne i organizacyjne obowiązujące w sferze
gospodarczej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem
norm regulujących działania zarządzających organizacjami
w tych sferach;
podstawowe kategorie ekonomiczne i finansowe oraz ich
funkcje w systemie społeczno-ekonomicznym, metody analizy
i zarządzania różnymi rodzajami ryzyka;
procesy zachodzące w organizacjach gospodarczych oraz
konsekwencje (szczególnie finansowe) podejmowanych przez
nie decyzji;
zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego,
rodzaje i metody wyceny instrumentów finansowych;

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK na poziomie
6 (kod składnika
opisu)
dla
obszaru
kształcenia
P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

K_W10

K_W11
K_W12

K_W13
K_W14
K_W15

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12
K_U13
K_U14

istotę funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podmiotów
sektora finansów publicznych, banków i instytucji
ubezpieczeniowych, mechanizmy podejmowania decyzji
(w tym cechy człowieka tworzącego struktury społeczne,
gospodarcze i finansowe);
istotę i zasady funkcjonowania finansów przedsiębiorstw
oraz analizy, planowania i prezentowania informacji
sprawozdawczych i kontrolnych;
istotę rachunkowości jako specyficznego systemu
gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji
informacji o zachodzących procesach gospodarczych;
zasady i metody pomiaru kosztów i wyników oraz ich
wykorzystania w podejmowaniu decyzji gospodarczych
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego;
zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu
rachunkowości, finansów, ekonomii i zarządzania;
Umiejętności: absolwent potrafi:
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
finansów i rachunkowości oraz pozyskiwać dane do
analizowania zjawisk finansowych;
identyfikować
i
interpretować
zjawiska
społeczne
i ekonomiczne zachodzące w gospodarce przez pryzmat ich
skutków finansowych;
analizować przyczyny i przebieg zjawisk społecznoekonomicznych determinujących sytuację ekonomicznofinansową organizacji;
przewidywać i prognozować procesy ekonomiczno-finansowe
w skali mikro i makroekonomicznej;
określać typy operacji gospodarczych i dokonywać ich
ewidencji w systemie rachunkowości organizacji;
stosować i oceniać normy, reguły i zasady rachunkowości;
wykorzystywać techniki informatyczne do prowadzenia
ewidencji i sprawozdawczości procesów gospodarczych
w różnych typach organizacji;
wykorzystywać techniki informacyjno-komunikacyjne (w tym
aplikacje komputerowe) jako narzędzia wspomagające
w zakresie analizy, interpretacji i prezentacji wyników;
analizować przedsięwzięcia gospodarcze według kryteriów
finansowych, a na podstawie uzyskanych wyników
rekomendować odpowiednie rozwiązania;
identyfikować czynniki ryzyka ekonomicznego (w tym
finansowego) pochodzące z otoczenia i wnętrza organizacji
oraz ocenić ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową
organizacji;
wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne
w analizie i podejmowaniu decyzji finansowych (w tym
inwestycyjnych) w skali mikroekonomicznej;
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie;
przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne z zakresu

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UO
P6S_UU
P6S_UK

K_U15

K_K01
K_K02

K_K03
K_K04
K_K05
K_K06

finansów,
rachunkowości,
ekonomii
i
zarządzania
z wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych źródeł,
w tym literatury obcojęzycznej;
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem
specjalistycznym w zakresie finansów i rachunkowości;
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych z zakresu nauk ekonomicznych;
uczestnictwa w przygotowywaniu i realizacji projektów
społeczno-gospodarczych oraz przedstawiania własnych
interpretacji;
prezentowania aktywnej postawy wobec zmieniających się
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przejawiającego
się we wszystkich aspektach jego działalności;
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od
innych w zakresie studiowanej specjalności;
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu w zakresie finansów i rachunkowości
oraz dbania o dorobek i tradycje tego zawodu;

P6S_UK

P6S_KK
P6S_KR

P6S_KR
P6S_KO
P6S_KR
P6S_KR

*- należy wskazać efekty kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia odpowiednio w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do wybranych efektów właściwych dla obszaru lub obszarów
kształcenia do których został przyporządkowany kierunek studiów – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW 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.
OBJAŚNIENIA
Symbol efektu tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 308/06/2018
Senatu UR

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
Nazwa kierunku: finanse i rachunkowość
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
Dziedzina/y nauki lub sztuki oraz dyscyplina/y naukowa/e lub artystyczna/e:
ekonomicznych, dyscypliny: finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu

Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

K_W01

K_W02
K_W03
K_W04

K_W05
K_W06

K_W07

K_W08

Kierunkowe efekty kształcenia*

Wiedza: absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie
teorie finansów, bankowości i ubezpieczeń, kierunki ich
rozwoju i ich relacje z innymi naukami ekonomicznymi oraz
społecznymi, a także zaawansowaną metodologię badań;
strukturę i funkcje systemu finansowego i znaczenie instytucji
finansowych dla gospodarki;
relacje i współzależności między różnymi systemami
i instytucjami społecznymi, gospodarczymi oraz finansowymi;
teorie i metody wyjaśniające złożone współzależności
pomiędzy zjawiskami makroekonomicznymi i finansowymi
oraz zasady prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej;
istotę i metody rachunku kosztów, przychodów i rachunku
ryzyka w podmiotach gospodarczych;
zasady i teorie kompleksowego zarządzania podmiotami
sektora finansowego, podejmowania decyzji finansowych
w podmiotach gospodarczych, gospodarstwach domowych
i instytucjach sektora publicznego, finanse behawioralne
(w tym cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego różne
struktury);
zasady
funkcjonowania
finansów
przedsiębiorstwa,
zarządzania
ryzykiem
oraz
wartością
podmiotów
gospodarczych;
instrumenty finansowe, metody analizy i wyceny różnych
rodzajów aktywów, metody zarządzania portfelem
inwestycyjnym,
mechanizmy
podejmowania
decyzji
finansowych (w oparciu o rachunek ekonomiczny i czynniki
behawioralne);

dziedzina nauk

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK na poziomie
7 (kod składnika
opisu)
dla
obszaru
kształcenia
P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

K_W09

K_W10

K_W11
K_W12
K_W13

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09
K_U10

K_U11

zaawansowane metody opisu zjawisk ekonomicznofinansowych, w tym techniki pozyskiwania danych oraz
metody analizy i modelowania procesów gospodarczych;
normy ekonomiczne i prawne obowiązujące w sferze finansów
ze szczególnym uwzględnieniem norm regulujących
funkcjonowanie instytucji finansowych;
standardy audytu i sprawozdawczości finansowej oraz zasady
rachunkowości zarządczej;
zasady ochrony i zarządzania zasobami własności
intelektualnej i prawa autorskiego;
specyfikę i konieczność rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych, w tym finansów;
Umiejętności: absolwent potrafi
identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone procesy
i zjawiska ekonomiczno-społeczne w obszarze finansów oraz
określać zachodzące między nimi relacje;
dokonywać krytycznej analizy, prognozować i modelować
złożone procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne
z wykorzystaniem odpowiednio dobranych zaawansowanych
metod i narzędzi;
analizować przyczyny i przebieg zjawisk społecznoekonomicznych determinujących sytuację ekonomicznofinansową organizacji oraz określać ich skutki;
prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu
wybranych
problemów
ekonomicznofinansowych, w tym dobierać odpowiednie rozwiązania
w zakresie polityki rachunkowości do potrzeb różnych
podmiotów gospodarczych;
wykorzystywać zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne jako narzędzia wspomagające w zakresie
analizy i twórczej interpretacji i prezentacji uzyskanych
wyników;
identyfikować potencjalne zjawiska zagrażające organizacji
w niepewnym i zmiennym otoczeniu oraz proponować sposoby
ograniczania negatywnego wpływu tych zjawisk na sytuację
ekonomiczno-finansową organizacji;
weryfikować informacje finansowe i niefinansowe, a następnie
je wykorzystywać do analizy i oceny zjawisk i procesów
finansowych, a także twórczej interpretacji tych wyników;
przygotować zaawansowane opracowania i wystąpienia
publiczne z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania,
posługując się wiedzą teoretyczną i umiejętnością gromadzenia
informacji;
wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu finansów
i rachunkowości oraz oceniać jej przydatność dla praktyki;
opracowywać praktyczne rozwiązania problemów finansowych
w skali mikroekonomicznej, komunikować się w zakresie
specjalistycznej problematyki ekonomiczno-finansowej ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, a także prowadzić
debaty;
kierować pracą zespołu, wyznaczając role dla poszczególnych
jego członków;

P7S_WG

P7S_WK

P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UU
P7S_UK

P7S_UO

K_U12
K_U13

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

samodzielnie planować i realizować ideę kształcenia
ustawicznego oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie;
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem
specjalistycznym w zakresie finansów i rachunkowości;
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
krytycznej oceny odbieranych treści oraz uznawania znaczenia
wiedzy w
rozwiązywaniu problemów
poznawczych
i praktycznych z zakresu nauk ekonomicznych;
samodzielnego poszerzania wiedzy z różnych dziedzin
i dyscyplin naukowych w celu krytycznej analizy zjawisk
gospodarczych;
prezentowania aktywnej i twórczej postawy w formułowaniu
własnych rozstrzygnięć problemu z uwzględnieniem
wielokierunkowych skutków gospodarczych i społecznych;
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przejawiającego
się we wszystkich aspektach jego działalności, a także
inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska
społeczno-ekonomicznego i na rzecz interesu publicznego;
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
profesjonalnych zachowań w wykonywaniu zawodu
księgowego;
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje
w sferze gospodarczej i społecznej;

P7S_UU
P7S_UK

P7S_KK

P7S_KR

P7S_KR

P7S_KO

P7S_KR

P7S_KR

*- należy wskazać efekty kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia odpowiednio w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do wybranych efektów właściwych dla obszaru lub obszarów
kształcenia do których został przyporządkowany kierunek studiów – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW 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.
OBJAŚNIENIA
Symbol efektu tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

