Uchwała nr 402/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość o profilu
ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na
Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:
§1
Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym prowadzi się kierunek finanse i rachunkowość na
poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w formie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
§2
Określa się efekty kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, w załączniku stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały, do których dostosowywany jest plan studiów i program
kształcenia określony przez Radę Wydziału.
§3
Efekty kształcenia, o których mowa w § 2, obowiązują od roku akademickiego 2012/2013.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik do uchwały
nr 402/2012 Senatu UP
Efekty kształcenia dla kierunku studiów finanse i rachunkowość i ich odniesienie do
efektów obszarowych
Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne
Przyporządkowanie kierunku do:
obszaru kształcenia: nauki społeczne
dziedziny nauki: nauki ekonomiczne
dyscypliny naukowej: finanse; ekonomia
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 180
Symbol

Opis efektów kształcenia dla kierunku

WIEDZA
ma podstawową wiedzę o relacjach finansów z innymi
FR1A_W01 pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; zna podstawową
terminologię używaną w finansach i rachunkowości
ma wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania
FR1A_W02 przedsiębiorstw, rynków finansowych, banków, instytucji
ubezpieczeniowych, sektora finansów publicznych

FR1A_W03

FR1A_W04

FR1A_W05

FR1A_W06

ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu finansowego
i segmentów rynku finansowego; ma wiedzę o jego
instrumentach finansowych
rozumie podstawowe teorie pieniądza; ma wiedzę z zakresu
mechanizmów kreacji pieniądza; rozumie zasady
funkcjonowania systemu bankowego i instytucji centralnych
regulujących sektor bankowy
zna podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskania danych, pozwalające opisać struktury i instytucje
finansowe oraz procesy w nich zachodzące; ma wiedzę na
temat podstawowych metod statystycznych
i ekonometrycznych wykorzystywanych w analizach
ekonomiczno- finansowych
zna zasady i standardy rachunkowości; zna zakres ewidencji
księgowej; zna zakres sprawozdania finansowego jednostki
gospodarczej oraz zasady ich sporządzania

Odniesienie
do efektów
obszarowych
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W05
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W08

S1A_W06
S1A_W07
S1A_W06
S1A_W07
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FR1A_W07

FR1A_W08

FR1A_W09

FR1A_W10
FR1A_W11

FR1A_U01
FR1A_U02
FR1A_U03
FR1A_U04

FR1A_U05

FR1A_U06

FR1A_U07

FR1A_U08

ma wiedzę z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw; zna
zakres wstępnej analizy sprawozdania finansowego i analizy
wskaźnikowej
rozumie istotę i funkcję przepływów finansowych
w przedsiębiorstwie, ma podstawową wiedzę na temat
analizy podstawowych sprawozdań finansowych z punktu
widzenia ich przydatności w zarządzaniu płynnością
finansową przedsiębiorstw
zna źródła finansowania działalności gospodarczej
i projektów gospodarczych; ma wiedzę w zakresie
podejmowania decyzji bieżących i strategicznych
w przedsiębiorstwach; rozumie występowanie ryzyka
w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna zasady i czynności związane z tworzeniem
i prowadzeniem małej firmy; ma wiedzę na temat źródeł
finansowania sektora MSP
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i finansowe
zachodzące w gospodarce, w podmiotach gospodarczych
oraz w jednostkach samorządowych
umie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową
podmiotu gospodarczego oraz merytorycznie zinterpretować
wartości wskaźników kondycji finansowej jednostki
potrafi ocenić przydatność wybranych instrumentów
finansowych oraz dokonać wyboru najlepszego instrumentu
potrafi podejmować decyzje bieżące i strategiczne
w przedsiębiorstwie; umie zarządzać składnikami majątku
przedsiębiorstwa; wie gdzie można pozyskać środki
finansowania tego majątku
umie posługiwać się podstawowymi narzędziami oceny
wartości pieniądza w czasie; potrafi wyznaczyć wartość
obecną i przyszłą strumieni pieniężnych; potrafi ocenić
ofertę ubezpieczeniową
potrafi prowadzić ewidencję księgową, analizować
informacje zawarte na urządzeniach księgowych (kontach)
oraz sporządzić sprawozdanie finansowe
potrafi pozyskać dane do sporządzenia analizy ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa; umie dokonać oceny kondycji
finansowej jednostki gospodarczej na podstawie
sprawozdawczości; potrafi dokonać pomiaru i interpretacji
wskaźników finansowych
ma umiejętności językowe w zakresie finansów
i rachunkowości zgodnie z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

S1A_W06
S1A_W07
S1A_W06
S1A_W07

S1A_W06
S1A_W11
S1A_W10
S1A_W011

S1A_U01
S1A_U02
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FR1A_U09

FR1A_K01
FR1A_K02
FR1A_K03
FR1A_K04
FR1A_K05
FR1A_K06

posiada umiejętności przygotowania typowych prac
pisemnych i wystąpień ustnych wraz z interpretacją
wyników w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych
i dyscypliny finanse
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się
i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując
w nim różne role
jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania, związane z pracą zespołową
ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za pracę związaną z finansami
i rachunkowością
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze,
także w językach obcych; umie analizować i interpretować
potrzebne informacje
potrafi doradzić w zakresie problemów finansów
i rachunkowości, w szczególności związanych z założeniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej
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