
Załącznik nr 1 do Wytycznych  

do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów 

(nazwa kierunku powinna być adekwatna do zawartości 

programu studiów  

a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Ekonomia 

Poziom kształcenia 

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite 

studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia  

Specjalność: Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw 

 

Profil kształcenia 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Praktyczny 



Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i 

dyscyplinach naukowych (wraz z uzasadnieniem)* 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse – 94% 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości – 6% 

Symbol Efekty uczenia się dla 

kierunku ekonomia – 
studia pierwszego 

stopnia 

Odniesienie do 

uniwersalnych 
charakterystyk 

Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

Odniesieni

e do 
dyscypliny:  

ekonomia i 
finanse 

 

Odniesienie 

dyscypliny 
nauki o 

zarządzaniu i 
jakości  

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K1P_W01 ma podstawową wiedzę 

ogólną z dziedziny nauk 
ekonomicznych, 

społecznych i 

pokrewnych 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia – 
kompletność 

perspektywy 

poznawczej i 
zależności  

  

K1P_W02 zna osiągnięcia nauki w 
dziedzinie ekonomii, 

prawa, socjologii i nauk 
pokrewnych 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia -

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

  

K1P_ W03 zna i rozumie 

podstawowe pojęcia i 
zasady z zakresu 

podstaw prawa, ochrony 
własności przemysłowej i 

prawa autorskiego 

P6U_W P6S_WK: 

Kontekst/ 
Uwarunkowania, 

skutki 

P6S_WK_1

: 
Kontekst/ 

Uwarunkow
ania, skutki 

 



K1P_ W04 zna metody i narzędzia 

stosowane w badaniach 
z zakresu nauk 

społecznych i wie, do 
jakich celów służą 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P6S_WG_1

: 
Zakres i 

głębia- 
kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
poznawczej 

i zależności 

 

K1P_ W05 posiada wiedzę 
dotycząca działalności 

gospodarczej w skali 
międzynarodowej, 

krajowej i lokalnej oraz 
podstawowych 

mechanizmów 
funkcjonowania 

instytucji na poziomie 
krajowym i 

międzynarodowym 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia- 

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P6S_WG_1
: 

Zakres i 
głębia- 

kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K1P_ W06 ma uporządkowaną 
wiedzę na temat 

gospodarki rynkowej i 
jej mechanizmów 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia- 

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P6S_WG_1
: 

Zakres i 
głębia- 

kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

 



poznawczej 

i zależności 

K1P_ W07 zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej 

przedsiębiorczości, 
wykorzystując wiedzę z 

zakresu ekonomii i nauk 

pokrewnych 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P6S_WG_1

: 
Zakres i 

głębia - 
kompletnoś

ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K1P_W08 ma podstawową wiedzę 
o narzędziach 

informatycznych, 
stosowanej terminologii i 

zasadach przetwarzania 

danych 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia- 

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 

zależności 

  

K1P_W09 ma podstawową wiedzę 

w zakresie teorii 
zarządzania oraz istoty i 

uwarunkowań procesu 
decyzyjnego 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

 P6S_WG_2: 

Zakres i 
głębia- 

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

K1P_W10 ma podstawową wiedzę 

o miejscu i roli nauk o 
zarządzaniu w systemie 

nauk oraz ich 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 

 P6S_WG_2: 

Zakres i 
głębia- 

kompletność 
perspektywy 



powiązaniach z innymi 

obszarami nauki 

poznawczej i 

zależności 

poznawczej i 

zależności 

K1P_W11 zna instytucje finansowe 

i rozumie ich zasady 
funkcjonowania w 

gospodarce 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

K1P_W12 ma wiedzę o narzędziach 
i metodach 

wykorzystywanych w 
finansach 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia- 

kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

  

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

K1P_ U01 posiada umiejętność 
poszukiwania i 

korzystania z 

wiarygodnych źródeł 
informacji, potrafi 

korzystać ze źródeł 
bibliograficznych, w tym 

zaawansowanych 
technik informatyczno-

komunikacyjnych 

P6U_U P6S_UW: 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

  

K1P_ U02 wykorzystuje zdobytą 

wiedzę z zakresu 
ekonomii i nauk 

społecznych w celu 

analizowania i 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 

problemy i 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 

wiedzy/ 

 



interpretowania 

problemów 
gospodarczych 

wykonywane 

zadania 

rozwiązywa

ne 
problemy i 

wykonywan
e zadania 

K1P_ U03 potrafi interpretować 
dane ekonomiczne, 

oceniać tendencje 

rozwojowe i zależności 
zachodzące w skali 

krajowej i 
międzynarodowej 

P6U_U P6S_UW: 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P6S_UW_1
: 

Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K1P_U04 potrafi zaprojektować i 

przeprowadzić proste 

badania, sporządzić 
raporty i zestawienia, 

korzystać z różnych 
metod oceny 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 

wiedzy 
/rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

  

K1P_U05 potrafi identyfikować 

problemy ekonomiczne 
w całej złożoności,  

z uwzględnieniem wielu 
uwarunkowań 

społeczno-

gospodarczych 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 

zadania 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa

ne 
problemy i 

 



wykonywan

e zadania 

K1P_U06 potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę do 
konstrukcji modeli 

służących do 
prognozowania zjawisk 

ekonomicznych 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 

zadania 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa

ne 
problemy i 

wykonywan
e zadania 

 

K1P_U07 potrafi komunikować się 
z użyciem 

specjalistycznej 
terminologii, 

interpretować i 

posługiwać się 
przepisami prawa oraz 

śledzić zmiany regulacji 
prawno-

instytucjonalnych 

P6U_U P6S_UK: 
Komunikowanie 

się/odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 
wiedzy w 

środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

  

K1P_U08 prawidłowo posługuje się 
normami zawodowymi, 

etycznymi w celu 
rozwiązywania 

konkretnych problemów 

z zakresu nauk 
społecznych 

P6U_U P6S_UK: 
Komunikowanie 

się/odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 
wiedzy w 

P6S_UW_1
: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 

 



środowisku 

naukowym i 
posługiwanie się 

językiem obcym 

problemy i 

wykonywan
e zadania 

K1P_U09 potrafi podejmować 

decyzje, samodzielnie 
się dokształcać i 

organizować pracę w 

zespole 

P6U_U P6S_UO: 

Organizacja 
pracy/planowanie i 

praca zespołowa 

  

K1P_U10 wykorzystuje zdobytą 

wiedzę do oceny 
skutków ekonomicznych 

oraz finansowych 
podejmowanych decyzji 

oraz ich uzasadnienia 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 

problemy i 

wykonywan
e zadania 

 

K1P_U11 umie posługiwać się 
biegle jednym językiem 

obcym na poziomie co 
najmniej B2 

P6U_U P6S_UK: 
Komunikowanie 

się/odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

  



K1P_U12 ma umiejętność 

samodzielnego 
planowania rozwoju 

poprzez docieranie do 
źródeł informacji, 

przyswajania wiedzy 
oraz korzystania z 

własnych doświadczeń i 
zasobów intelektualnych 

P6U_U P6S_UU: 

Uczenie się – 
planowanie 

własnego rozwoju i 
rozwoju innych 

osób 

  

K1P_U13 potrafi identyfikować, 

obserwować zjawiska i 
procesy w organizacji, 

przedstawia i ocenia 
różne opinie i stanowiska 

P6U_U P6S_UK: 

Komunikowanie 
się/odbieranie i 

tworzenie 
wypowiedzi, 

upowszechnianie 
wiedzy w 

środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

  

K1P_U14 potrafi wykorzystać 

podstawową wiedzę 
teoretyczną i pozyskać 

dane do analizowania 
procesów i zjawisk 

gospodarczych w 
zakresie finansów 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy 

/rozwiązywa
ne 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 



K1P_U15 potrafi obserwować i 

prawidłowo 
interpretować zjawiska i 

procesy społeczne, 
analizować ich związki 

przyczynowo – skutkowe 
w obszarze finansów 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P6S_UW_1

: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K1P_K01 potrafi dokonać analizy 

własnych działań i 

wskazać obszary 
ewentualnej modyfikacji 

w pracy zawodowej 

P6U_K P6S_KK: 

Oceny/krytyczne 

podejście 

  

K1P_K02 ma świadomość 

znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu prostych 

problemów społecznych, 
ekonomicznych i 

prawnych 

P6U_K P6S_KK: 

Oceny/krytyczne 
podejście 

  

K1P_K03 ma świadomość roli 
ekonomii, zarządzania i 

finansów w procesie 
podejmowania decyzji 

gospodarczych 

P6U_K P6S_KK: 
Oceny/krytyczne 

podejście 

  

K1P_K04 jest świadomy 

odpowiedzialności 

zawodowej w pracy, dba 

P6U_K P6S_KR:   



o dorobek i tradycję 

zawodu 

Rola 

zawodowa/niezależ
ność i rozwój etosu 

K1P_K05 rozumie podstawowe 
zasady etyki zawodowej 

P6U_K P6S_KR: 
Rola 

zawodowa/niezależ
ność i rozwój etosu 

  

K1P_K06 wykazuje zdolność do 

aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i 

politycznym w wymiarze 
lokalnym i regionalnym 

P6U_K P6S_KO: 

Odpowiedzialność/w
ypełnianie 

zobowiązań 
społecznych i 

działanie na rzecz 
interesu 

publicznego 

  

K1P_K07 wykazuje zdolność do 
inicjowania działań na 

rzecz interesu 
publicznego 

P6U_K P6S_KO: 
Odpowiedzialność/w

ypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 
publicznego 

  

K1P_K08 wykazuje postawę 

kreatywną i 
przedsiębiorczą 

P6U_K P6S_KO: 

Odpowiedzialność/w
ypełnianie 

zobowiązań 
społecznych i 

działanie na rzecz 

  



interesu 

publicznego 

Efekty uczenia się dla specjalności: 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K1P_W13 ma podstawową wiedzę 

na temat stosowania i 
interpretacji zasad 

rachunkowości, analizy 

finansowej 
przedsiębiorstw oraz 

instytucji finansowych 

P6U_W P6S_WG: 

Zakres i głębia- 
kompletność 

perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P6S_WG_

1: 
Zakres i 

głębia- 

kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K1P_W14 ma wiedzę na temat 
podstaw bankowości, w 

tym zasad ustalania stóp 

procentowych, analizy 
sytuacji finansowej 

banków, oceny ryzyka 

P6U_W P6S_WG: 
Zakres i głębia- 

kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P6S_WG_
1: 

Zakres i 

głębia- 
kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
poznawczej 

i zależności 

 

K1P_ W15 ma podstawową wiedzę 

o instrumentach 
finansowych oraz 

kryteriach ich wyboru w 

zależności od potrzeb 

P6U_W P6S_WK: 

Kontekst/ 
Uwarunkowania, 

skutki 

  



podmiotów 

indywidualnych i 
instytucjonalnych 

działających na rynku 
krajowym i 

międzynarodowym 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

K1P_ U16 potrafi posługiwać się 

podstawową wiedzą 
teoretyczną oraz 

pozyskiwać i 
przetwarzać dane do 

analizy i syntezy 

prostych problemów z 
zakresu finansów i 

rachunkowości 

P6U_U P6S_UW: 

Wykorzystywanie 
wiedzy/ 

rozwiązywane 
problemy i 

wykonywane 

zadania 

P6S_UW_

1: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa

ne 
problemy i 

wykonywan
e zadania 

 

K1P_ U17 prawidłowo prognozuje 
procesy i zjawiska 

finansowe 

P6U_U P6S_UW: 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

P6S_UW_
1: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/ 
rozwiązywa

ne 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K1P_ U18 potrafi z użyciem 

specjalistycznej 
terminologii 

P6U_U P6S_UK: 

Komunikowanie 
się/odbieranie i 

  



zinterpretować 

informacje nt. zmian 
stóp procentowych, 

przygotować analizę 
sytuacji finansowej 

banków oraz ocenić 
ryzyka w obszarze 

finansów 

tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 

naukowym i 
posługiwanie się 

językiem obcym 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K1P_K09 potrafi współdziałać w 

grupie odpowiedzialnie 
pełni role zawodowe, 

przestrzega zasad etyki 

w obszarach finansów i 
rachunkowości 

P6U_K P6S_KR: 

Rola 
zawodowa/niezależn

ość i rozwój etosu 

  

K1P_K10 ma świadomość 
znaczenia wiedzy w 

realizacji określonego 
zadania finansowo-

rachunkowego 

P6U_K P6S_KK: 
Oceny/krytyczne 

podejście 

  

K1P_K11 potrafi myśleć i działać w 
sposób kreatywny i 

przedsiębiorczy, 
rozwiązując podstawowe 

problemy z zakresu 
finansów i 

rachunkowości. 

P6U_K P6S_KO: 
Odpowiedzialność/w

ypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 
publicznego 

  

 

Projekt efektów uczenia się  obowiązuje od semestru pierwszego roku akademickiego 2021-2022. 



Projekt efektów uczenia się  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną Wydziału Nauk 

Społecznych na posiedzeniu w dniu 27.09.2021r. 

                                                                                                                                                                       

 

(Podpis Dziekana) 

 

 

* W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny naukowej, wskazuje się 

dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 

 

(1) 

Objaśnienia oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się, 

W - kategoria wiedzy, 

U - kategoria umiejętności, 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych. 

 

(2) 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 



(3) 

W kolumnie tej należy wykorzystać symbole używane w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji. 

 

(4) 

Wskazanie dyscyplin naukowych, w ramach których uzyskiwane są efekty uczenia się zgodnie z rozporządzeniu 

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych. 

 

UWAGI I WSKAZÓWKI: 

W przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera do tabeli 

należy dodać czwartą kolumnę, w której należy dokonać odniesienia do efektów uczenia się dla studiów 

prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, określonych w odrębnym rozporządzeniu ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego; również w tym przypadku należy wykorzystać symbole używane w tym 

rozporządzeniu. 

 


