
       

UCHWAŁA NR 387/VI/I/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów 

pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

    

Na podstawie oraz art. 28 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z § 7 ust. 5 pkt 2 

lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) 

po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 346/VI/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na 

kierunku studiów pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, w celu dostosowania treści efektów 

uczenia się do wymogów PRK, wprowadza się następujące zmiany w pkt 2.2. „Charakterystyki 

drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla poziomu 6” w tabeli w kolumnie 

„Efekty uczenia się dla kierunku studiów „finanse i rachunkowość”. Po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” absolwent”: 

1) w kolumnie „Wiedza”: 

- wiersz K_W01 otrzymuje brzmienie: „posiada wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych i społecznych, w tym wiedzę dotyczącą instytucji gospodarczych oraz 

ich funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym, społecznym, politycznym i prawnym”, 

- wiersz K_W02 otrzymuje brzmienie: „ma zaawansowaną wiedzę w zakresie nauki 

o finansach, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i powiązaniach (relacjach) 

nauki o finansach z innymi dyscyplinami naukowymi, w tym dyscyplinami spoza 

obszaru nauk społecznych”, 

- wiersz K_W03 otrzymuje brzmienie: „ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu 

systemów i instytucji finansowych w skali krajowej i międzynarodowej oraz o relacjach 

między elementami systemu finansowego, ekonomicznego, społecznego i prawnego”,  

- wiersz K_W05 otrzymuje brzmienie: „zna zasady, reguły oraz narzędzia zarządzania, 

w szczególności zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem, mające znaczenie dla 

skuteczności podejmowanych działań, w tym działań w obszarze przedsiębiorczości”, 



- wiersz K_W06 otrzymuje brzmienie: „zna w zaawansowanym stopniu właściwe dla 

finansów i rachunkowości, metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji 

danych pozwalających opisać procesy finansowe”, 

- wiersz K_W08 otrzymuje brzmienie: „ma wiedzę o człowieku i społeczeństwie oraz ich 

roli w procesie tworzenia, funkcjonowania i zmiany struktur gospodarczych oraz systemu 

finansowego”,  

- wiersz K_W10 otrzymuje brzmienie: „w zaawansowanym stopniu ma wiedzę 

o  kategoriach finansowych oraz o rachunkowości jako systemie gromadzenia 

i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych”,  

- wiersz K_W11 otrzymuje brzmienie: „w zaawansowanym stopniu ma wiedzę 

o poglądach na temat funkcjonowania systemów finansowych i instytucji finansowych 

oraz rodzajów powiązań między elementami systemu finansowego, ekonomicznego 

i społecznego i o ich historycznej ewolucji”, 

- wiersz K_W13 otrzymuje brzmienie: „zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, 

zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości”; 

 

2) w kolumnie „Umiejętności”: 

- wiersz K_U05 otrzymuje brzmienie: „posiada umiejętność interpretacji, rozumienia 

i analizowania złożonych procesów i zjawisk finansowych z uwzględnieniem różnych 

poglądów i szkół naukowych”, 

- wiersz K_U06 otrzymuje brzmienie: „posiada umiejętność analizowania relacji 

między zjawiskami finansowymi a unormowaniami prawnymi w celu rozwiązania 

konkretnych, również złożonych i nietypowych, problemów (zadań) z zakresu finansów 

i rachunkowości”; 

 

3) w kolumnie „Kompetencje społeczne”: 

- wiersz K_K02 otrzymuje brzmienie: „potrafi odpowiedzialnie współdziałać i pracować 

w grupie (przyjmując w niej różne role) oraz wypełniać powierzone (przyjęte do 

realizacji) zadania (projekty), w tym rozwijające innowacyjność, przedsiębiorczość 

i kreatywność”, 

- wiersz K_K05 otrzymuje brzmienie: „potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę 

teoretyczną i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości do realizacji działań 

społecznych i przedsiębiorczych”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

           /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

 

 

Radca prawny 

/-/K. Klapsa 


