
Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

Wykaz efektów uczenia się sformułowanych dla kierunku 

Finance and Accounting for Business  

 

 

1. Kierunkowe efekty uczenia i ich odniesienie do efektów PRK poziom 6 

Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

WIEDZA - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia PRK 

FAB1_W01# 

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie wybrane fakty, 

zjawiska oraz procesy mające wpływ na działalność 

podmiotów sfery realnej i finansowej, a także metody  

i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, jak 

również zasady ujęcia efektów działalności gospodarczej 

w systemy rachunkowości, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu nauki o zarządzaniu 

i jakości. 

P6S_WG1 

FAB1_W02# 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji dotyczące ekonomii, finansów, rachunkowości 

i zarządzania. 

P6S_WK1 

FAB1_W03# 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, 

etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia  

i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej  

i prawa autorskiego. 

P6S_WK2 

FAB1_W04# 

Zna i rozumie podstawowe zasady podejmowania, 

prowadzenia i finansowania rozwoju różnych form 

aktywności gospodarczej oraz wymogi i możliwości 

dotyczące ewidencjonowania jej efektów w systemie 

rachunkowości. 

P6S_WK3 

 

  



Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

UMIEJĘTNOŚCI - Opis kierunkowego efektu 

uczenia 

Kod efektu 

uczenia 

PRK 

FAB1_U01# 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu 

finansów i rachunkowości do formułowania  

i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów 

oraz do wykonywania zadań w warunkach niepewności, 

stosując w tym celu zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne przez: − właściwy dobór 

źródeł informacji dotyczących działania przedsiębiorstw 

na rynku, w tym ich sytuacji finansowej, a następnie 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych 

informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod  

i narzędzi typowych dla finansów i rachunkowości, w tym 

zasad przekazywania informacji o sytuacji majątkowej  

i finansowej jednostek gospodarczych w systemie 

sprawozdawczości finansowej.  

P6S_UW1 

FAB1_U02# 

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem 

specjalistycznej terminologii z zakresu finansów  

i rachunkowości. 

P6S_UK1 

FAB1_U03# 

Potrafi brać udział w debacie dotyczącej zagadnień  

z zakresu finansów i rachunkowości - przedstawiać  

i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować  

o nich. 

P6S_UK2 

FAB1_U04# 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  
P6S_UK3 

FAB1_U05# 

Potrafi planować i organizować indywidualne  

i zespołowe zadania współdziałając w grupie 

prowadzącej prace w tematyce finansów  

i rachunkowości, również o charakterze 

interdyscyplinarnym.  

P6S_UO1 

P6S_UO2 

FAB1_U06# 

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie, aktualizując i uzupełniając 

wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości,  

w szczególności w odniesieniu do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

P6S_UU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Opis kierunkowego 

efektu uczenia 

Kod efektu  

uczenia 

PRK 

FAB1_K01# 
Jest gotów do krytycznej oceny uzyskiwanych informacji 

i posiadanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. 
P6S_KK1 

FAB1_K02# 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu 

finansów i rachunkowości w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich 

rozstrzyganiem.  

P6S_KK2 

FAB1_K03# 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 

inicjowania i współorganizowania działań na rzecz 

społeczności lokalnej w zgodzie z interesem publicznym, 

wykorzystując przy tym myślenie strategiczne i działając 

w sposób przedsiębiorczy. 

P6S_KO1 

P6S_KO2 

P6S_KO3 

FAB1_K04# 

Jest gotów w odpowiedzialny sposób pełnić role 

zawodowe, przestrzegając zasad etyki zawodowej  

i wymagając tego od innych oraz dbać o dorobek  

i tradycje zawodu. 

P6S_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kierunkowe efekty uczenia i ich odniesienie do efektów PRK poziom 7 

Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

WIEDZA - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia PRK 

FAB2_W01# 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska  

i procesy z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse 

zachodzące w obszarze finansów i rachunkowości oraz 

ich powiązania z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej oraz 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 

sferą finansową i sferą realną gospodarki. 

 

P7S_WG1 

FAB2_W02# 

Zna i rozumie główne determinanty zmian w obszarze 

finansów, oddziałujące na prowadzenie biznesu w skali 

krajowej i międzynarodowej oraz ich wpływ na system 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. 

P7S_WG3_og 

FAB2_W03# 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy i wyzwania 

współczesnej cywilizacji i ich powiązania ze sferą 

finansową i realną, także w ujęciu międzynarodowym. 

P7S_WK1 

FAB2_W04# 

Zna i rozumie kluczowe ekonomiczne, prawne, etyczne  

i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia i zasady  

z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego. 

P7S_WK2 

FAB2_W05# 

Zna i rozumie zasady podejmowania, prowadzenia  

i finansowania różnych form działalności gospodarczej,  

w wymiarze krajowym i międzynarodowym, jak również 

wymogi i możliwości prezentowania jej efektów w 

systemie rachunkowości. 

P7S_WK3 

 

  



Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

UMIEJĘTNOŚCI - Opis kierunkowego efektu 

uczenia 

Kod efektu 

uczenia 

PRK 

FAB2_U01# 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do 

formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych 

problemów z zakresu finansów i rachunkowości, 

również w ujęciu międzynarodowym oraz wykonywać 

zadania w warunkach niepewności, wykorzystując 

zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 

poprzez:  

- właściwy dobór źródeł informacji oraz ich krytyczną 

ocenę, analizę, syntezę i twórczą interpretację,  

- dobór oraz stosowanie metod i narzędzi (w tym 

dostosowanie istniejących oraz opracowanie nowych) 

właściwych dla finansów i rachunkowości, w tym wybór 

właściwych rozwiązań dotyczących przekazywania 

informacji w sprawozdaniu finansowym. 

P7S_UW1 

FAB2_U02# 

Potrafi formułować i testować hipotezy związane  

z prostymi problemami badawczymi z zakresu finansów 

i rachunkowości, również w powiązaniu z biznesem,  

w tym w ujęciu międzynarodowym. 

P7S_UW3_og 

FAB2_U03# 

Potrafi komunikować się na tematy finansowe  

i gospodarcze ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców  

z użyciem fachowej terminologii oraz oceniać 

stanowiska innych osób, również w ramach 

prowadzenia debaty. 

P7S_UK1 

P7S_UK2 

FAB2_U04# 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczną terminologią z zakresu finansów  

i rachunkowości. 

P7S_UK3 

FAB2_U05# 

Potrafi kierować pracą zespołu, w tym w środowisku 

międzynarodowym, a także współdziałać z innymi 

osobami w ramach prac zespołowych i pełnić rolę lidera. 

P7S_UO1 

P7S_UO2 

FAB2_U06# 

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie uzupełniając wiedzę  

z zakresu finansów i rachunkowości i wspierać innych  

w tym zakresie 

P7S_UU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Symbol 

kierunkowego 

efektu 

uczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Opis 

kierunkowego efektu uczenia 

Kod efektu  

uczenia PRK 

FAB2_K01# 

Jest gotów do krytycznej oceny uzyskiwanych informacji 

oraz posiadanej wiedzy z zakresu finansów, biznesu  

i rachunkowości, również w ujęciu międzynarodowym. 

P7S_KK1 

FAB2_K02# 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy,  

w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości,  

w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych oraz do wykorzystywania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich 

rozstrzyganiem 

P7S_KK2 

FAB2_K03# 

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 

inicjowania i współorganizowania działań na rzecz 

społeczności w zgodzie z interesem publicznym, 

wykorzystując przy tym myślenie strategiczne i działając 

w sposób przedsiębiorczy ze świadomością 

konsekwencji decyzji finansowych podejmowanych  

w ramach tych działań. 

P7S_KO1 

P7S_KO2 

P7S_KO3 

FAB2_K04# 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, zwłaszcza w obszarze finansów  

i rachunkowości, z uwzględnieniem zmieniających się 

potrzeb społecznych, w szczególności: przestrzegania  

i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania 

działań na rzecz ich przestrzegania, jak również dba  

o dorobek i etos zawodu. 

P7S_KR 

 


