
Uchwała Nr 20/2014 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  27  marca  2014 roku 

w sprawie utworzenia kierunku studiów Finanse i rachunkowość na Wydziale 

Zarządzania i Administracji   

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

1. Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2014/2015  kierunek 

studiów pierwszego stopnia o nazwie finanse i rachunkowość pod warunkiem uzyskania decyzji 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na 

tym kierunku. 

2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów 

finanse i rachunkowość na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 

stanowiące załącznik do uchwały.  

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik do uchwały Senatu  nr     /2014 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia finanse i rachunkowość należy do obszaru nauk społecznych,  dziedzina nauk 

ekonomicznych, dyscypliny: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo.  

 

Objaśnienie oznaczeń: 

FiR (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 

1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Finanse i rachunkowość  

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  

Finanse i rachunkowość absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia  

w obszarze 

kształcenia nauk 

społecznych  

WIEDZA 

FiR1A_W01 

Posiada bazową wiedzę o specyfice nauk ekonomicznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem finansów i rachunkowości oraz ich 

umiejscowieniu w obszarze nauk społecznych i odniesieniu do 

innych nauk z dziedziny nauk ekonomicznych. Zna mechanizm 

rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne. 

S1A_W01 

 

FiR1A_W02 

Ma wiedzę o organizacjach i ich strukturze oraz zadaniach jakie one 

realizują i jakie są źródła finansowania ich działalności. Wie jakie 

elementy je różnią i jaki te różnice mają wpływ na ich wewnętrzne 

rozwiązania organizacyjne. Zna instytucje finansowe, w 

szczególności banki oraz zasady ich funkcjonowania. Zna zasady 

funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego.  

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

FiR1A_W03 

Zna współzależności między organizacjami w skali krajowej, 

międzynarodowej i międzykulturowej. Posiada wiedzę z zakresu 

występujących rodzajów więzi społecznych odpowiadających 

dziedzinom nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o 

zarządzaniu, towaroznawstwo). Wie jak powstają powiązania 

kapitałowe i organizacyjne między podmiotami w sektorze 

prywatnym, publicznym i społecznym. Potrafi wskazać 

konieczność wspólnej (łączonej) sprawozdawczości tych jednostek 

organizacyjnych.  

S1A_W03 

S1A_W04 

S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W08 

FiR1A_W04 

Posiada wiedzę z zakresu obowiązków wynikających z 

gospodarowania zasobami organizacji i obowiązków prezentacji 

informacji o tych zasobach. Zna źródła, metody identyfikacji, 

S1A_W04 

S1A_W06 

S1A_W11 



pomiaru i przeciwdziałania ryzyku w organizacji.  

FiR1A_W05 

Zna podstawowe mechanizmy kierujące zachowaniami człowieka, 

powodujące budowanie struktur społecznych i gospodarczych oraz 

zasady jego funkcjonowania w tych strukturach. Rozumie rolę 

jednostki w społeczeństwie i gospodarce. 

S1A_W04 

S1A_W05 

 

FiR1A_W06 

Ma wiedzę na temat podstawowych metod ilościowych i 

jakościowych wykorzystywanych w naukach o finansach i 

rachunkowości w tym: matematyki, statystyki, ekonometrii, 

szacowania wartości. Zna techniki pozyskiwania danych do analiz 

opisujących organizacje oraz zachodzące w tych organizacjach 

procesy. Posiada wiedzę z zakresu rozpoznawania zjawisk 

gospodarczych i odpowiedniego ich grupowania i prezentowania.  

S1A_W06 

S1A_W07 

 

FiR1A_W07 

Ma wiedzę z zakresu rozpoznawania operacji gospodarczych, ich 

ewidencjonowania i zna zasady sporządzania sprawozdań 

finansowych. Zna techniki pozyskiwania danych pochodzących z 

rachunkowości do analiz finansowych oraz zakres i metody tych 

analiz. 

S1A_W06 

S1A_W07 

 

FiR1A_W08 

Posiada wiedzę o normach obowiązujących w naukach 

ekonomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych, 

organizacyjnych, etycznych występujących w finansach i 

rachunkowości), które regulują działania zarządzających 

organizacjami.  

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

FiR1A_W09 

Ma wiedzę o procesach zachodzących w organizacjach 

gospodarczych, publicznych i społecznych oraz zmianach 

wynikających z prowadzonej przez nie działalności. Zna 

konsekwencje wynikające z podejmowanych w tych organizacjach 

decyzji (ze szczególnym uwzględnieniem decyzji finansowych). 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

S1A_W10 

S1A_W11 

FiR1A_W10 

Zna i wyjaśnia podstawowe poglądy na temat struktur i więzi 

społecznych w nich występujących oraz  historycznych i 

ewolucyjnych uwarunkowań tych struktur gospodarczych oraz ich 

przekształceń.  

S1A_W08 

S1A_W09 

 

FiR1A_W11 

Posiada wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz 

prawa autorskiego oraz rozumie konieczność ochrony zasobów 

materialnych i niematerialnych w organizacji. Ma wiedzę z zakresu 

obowiązku  ujawniania informacji o nich (w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa). 

S1A_W10 

FiR1A_W12 

Zna zasady tworzenia i procesy rozwojowe różnych form 

przedsiębiorczości. Korzystając z posiadanej wiedzy ekonomicznej, 

prawnej i finansowej potrafi rozpoznać różnice występujące w 

zasadach tworzenia i funkcjonowania organizacji gospodarczych, 

publicznych i społecznych. 

S1A_W07 

S1A_W09 

S1A_W11 

 

FiR1A_W13 
Posiada wiedzę z zakresu możliwości finansowania różnych form 

organizacji i potencjalnego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. 

S1A_W07 

S1A_W11 

FiR1A_W14 

Zna zasady i zadania organizacji (w zależności od sektora w jakim 

funkcjonują) powstałe w oparciu o obowiązujące rozwiązania 

prawne i organizacyjne. Zna w szczególności funkcjonowanie 

podmiotów sektora MŚP i sektora finansów publicznych. 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

FiR1A_W15 

Rozumie istotę i zasady finansów przedsiębiorstwa oraz 

prowadzenia rachunkowości, analizy, planowania i prezentowania 

informacji w sprawozdaniach finansowych. Zna zasady rewizji 

sprawozdań finansowych. 

S1A_W06 

S1A_W07 

 

FiR1A_W16 
Posiada niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy - udzielania pierwszej pomocy. 

S1A_W07 

 

FiR1A_W17 Rozumie i diagnozuje styl życia oparty na uczestnictwie w kulturze S1A_W05 



fizycznej, zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

FiR1A_W18 
Zna oprogramowanie wspomagające działania organizacji 

szczególnie w zakresie podejmowania decyzji finansowych 

S1A_W06 

 

FiR1A_W19 
Zna język obcy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

FiR1A_U01 

Potrafi właściwie interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie obszaru nauk 

ekonomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 

zachodzących w finansach i rachunkowości).  

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

 

FiR1A_U02 

Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i 

zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

gospodarczych) w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. 

Ustalone zjawiska opisujące zasoby organizacji oraz ustalony 

wynik finansowy potrafi właściwie zaprezentować i 

wyprowadzić właściwe wnioski. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

 

FiR1A_U03 

Potrafi prawidłowo analizować przyczyny i przebieg 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, szczególnie tych, 

które decydują o obrazie ekonomiczno-finansowym 

analizowanej organizacji. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

FiR1A_U04 

Posiada umiejętność ustalania typu operacji gospodarczej i 

właściwej jej ewidencji w systemie rachunkowości organizacji, a 

także oceny poprawności rozwiązań w zakresie rachunkowości. 

S1A_U05 

 

FiR1A_U05 

Umie przewidywać, prognozować procesy i zjawiska społeczne 

z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku. 

S1A_U01 

S1A_U04 

FiR1A_U06 

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 

nauk ekonomicznych oraz dyscyplin naukowych (ekonomii i 

finansów). Zna zasady etyki w rachunkowości i potrafi je 

zastosować w procesach zachodzących w organizacjach i ich 

strukturach. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U05 

S1A_U06 

FiR1A_U07 

Bazując na zdobytej wiedzy  umie rozstrzygać dylematy 

pojawiające się w pracy zawodowej, potrafi ją zastosować w 

trakcie przebiegu  skomplikowanych procesów decyzyjnych w 

zakresie gospodarowania zasobami jednostek organizacyjnych.  

S1A_U02 

S1A_U06 

S1A_U07 

S1A_U08 

FiR1A_U08 

Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów (z 

zakresu finansów i rachunkowości) i proponuje w tym zakresie 

odpowiednie rozstrzygnięcia.  

S1A_U02 

S1A_U07 

S1A_U08 

FiR1A_U09 
Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny zjawisk 

społecznych i gospodarczych w finansach i rachunkowości. 

S1A_U08 

FiR1A_U10 

Potrafi przygotować typowe prace pisemne w zakresie finansów 

i rachunkowości, dotyczące zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł pochodzenia informacji. 

S1A_U09 

S1A_U11 

FiR1A_U11 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

zakresie finansów i rachunkowości, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł pochodzenia materiałów. 

S1A_U10 

S1A_U11 

FiR1A_U12 
Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

S1A_U10 

S1A_U11 



Językowego 

FiR1A_U13 

Posiada umiejętność posługiwania się komputerem z 

wykorzystaniem programów komputerowych do prowadzenia 

rachunkowości oraz analizy procesów i zjawisk gospodarczych, 

a także interpretacji uzyskanych wyników.  

S1A_U02 

S1A_U04 

FiR1A_U14 

Analizując zjawiska zachodzące w gospodarce potrafi podać 

przyczynę i skutki ich występowania w organizacji i gospodarce, 

ocenić je z punktu widzenia jednostki gospodarczej. Posiada 

zdolność do krytycznej analizy zjawisk społecznych i potrafi 

przewidywać ryzyko w zakresie zjawisk i procesów 

gospodarczych. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U08 

FiR1A_U15 

Rozpoznaje zdarzenia gospodarcze w organizacji, potrafi je 

zinterpretować, umie zaewidencjonować operacje gospodarcze i 

sporządzić właściwe sprawozdania o sytuacji majątkowej i 

finansowej. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U05 

FiR1A_U16 

Identyfikuje potencjalne zjawiska zagrażające organizacji, 

potrafi je zweryfikować, zinterpretować, ocenić wpływ na 

organizację i sporządzić właściwe opinie o sprawozdaniach 

finansowych. 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U05 

FiR1A_U17 

Student posiada umiejętności doboru ćwiczeń i świadomego 

uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, jako 

sposób organizacji czasu wolnego. 

S1A_U05 

S1A_U10 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

FiR1A_K01 
Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się, wynikającą z 

rozwoju i zmian w otoczeniu i w organizacji.  

S1A_K01 

S1A_K06 

FiR1A_K02 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, jest przygotowany do 

pełnienia różnych ról. 

S1A_K02 

 

FiR1A_K03 

Właściwie planuje organizację pracy własnej i innych. Potrafi 

określić priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub 

innych zadania z uwzględnieniem terminów ich realizacji. Jest 

świadomy ryzyka w działalności gospodarczej i działania w 

sytuacji ograniczenia, a także konieczności ponoszenia 

konsekwencji decyzji swoich i zespołu. 

S1A_K02 

 S1A_K03 

 

FiR1A_K04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu w zakresie finansów i rachunkowości. 

S1A_K03 

S1A_K04 

FiR1A_K05 

Przygotowuje projekty społeczne (polityczne, gospodarcze, 

obywatelskie), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, 

polityczne i kulturowe. Jest świadomy roli przedsiębiorczości w 

gospodarce. 

S1A_K05 

S1A_K07 

FiR1A_K06 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z 

zakresu finansów i rachunkowości. 

S1A_K01 

S1A_K06 

FiR1A_K07 

Uczestniczy w realizacji projektów gospodarczych. Prezentuje 

postawę przedsiębiorczą, która przejawia się we wszystkich 

aspektach jego działalności. 

S1A_K05 

S1A_K07 

 

 


