
Załącznik  

do uchwały nr 245 z dnia  28 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych  

pt. Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK poziom 7 

 
 
 

Kod efektu 

kierunkowego 

Efekty kształcenia 
 

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku  

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących 

Odniesienie do efektów 

ogólnych, obszarowych i 

kompetencji inżynierskich 

WIEDZA 

Absolwent: 

RFPG_W01 

posiada podstawową wiedzę o specyfice rachunkowości i 

finansów oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami 

naukowymi 

P7S_WG-O1.1-POD 

 

RFPG_W02 

zna uwarunkowania prawne prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, rozliczeń podatkowych, oraz innych 

rozliczeń obligatoryjnych 

P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WK-O2.1-POD 

RFPG_W03 

zna najważniejsze zagadnienia formalne związane z zakresu 

konstrukcji sprawozdań finansowych i podatkowych i 

współpracy z biegłym rewidentem 

P7S_WK-O2.1-POD 

RFPG_W04 
zna zasady ujawniania i wyceny podstawowych elementów 

sprawozdania finansowego 
P7S_WG-O1.1-POD 

RFPG_W05 
ma wiedzę na temat metod planowania, ewidencji oraz 

sprawozdawczości operacji finansowo-gospodarczych 
P7S_WG-O1.2-POD 

UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent: 

RFPG _U01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, 

przepisów prawa, w tym bilansowego i podatkowego 

P7S_UW-O3-POD 

P7S_UU-O6-POD 

RFPG _U02 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do interpretacji pozyskanych 

informacji, wyciągać wnioski, formułować opinie i 

przedstawiać w grupie 

P7S_UO-O5-POD 

RFPG _U03 
potrafi odszukać informacje na temat możliwości 

finansowania przedsięwzięcia 
P7S_UW-O3-POD 



RFPG _U04 
potrafi interpretować przepisy prawa w zakresie podatków i 

implementować je w praktykę gospodarczą 

P7S_UW-O3-POD 

P7S_UU-O6-POD 

RFPG _U05 
Potrafi rozwiązywać problemy techniczne poprzez integrację 

wiedzy z różnych dziedzin i dyscyplin 
P7S_UW-O3-POD 

RFPG _U06 

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie 

przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne  

P7S_UK-O4.1-POD 

P7S_UK-O4.2-POD 

RFPG _U07 

Posiada umiejętność napisania pracy końcowej oraz 

racjonalnego wnioskowania na tematy objęte pracą oraz 

potrafi prezentować i bronić swoje poglądy w pracy 

końcowej 

P7S_UW-O3-POD 

P7S_UK-O4.3-POD 

P7S_UU-O6-POD 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Absolwent powinien: 

RFPG _K01 
Posiadać świadomość konieczności rozwoju i umiejętności 

krytycznej oceny formułowanych zadań i treści 

P7S_KK-O7.1-POD 

 

RFPG _K02  
Posiadać świadomość działania na rzecz środowiska 

społecznego w zakresie posiadanych kompetencji 

P7S_KO-O8.1-POD 

P7S_KO-O8.2-POD 

RFPG _K03 

Mieć świadomość ciągłego rozwoju i samodoskonalenia w 

zakresie posiadanych kompetencji w obszarze 

rachunkowości i finansów 

P7S_KK-O7.2-POD 

P7S_KR-O9-POD 

RFPG _K04 
Podejmować działania przedsiębiorcze w zakresie 

prowadzonej działalności, a także samorozwoju 
P7S_KO-O8.3-POD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela odniesienia efektów obszarowych do kierunkowych 
 

 
 

Typ efektu 
obszarowego Kod kwalifikacji Kwalifikacje obszarowe 

Odniesie
nie do 

kierunko
wych 

efektów 
kształcen

ia 

 
Efekty 
obszarowe 
ogólne 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

P7S_WG-O1.1-POD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P7S_WG-O1.2-POD 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 
obiekty i  zjawiska oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone 
zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych 
tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu zaawansowanej wiedzy 
szczegółowej właściwe dla programu 
kształcenia  
 
główne trendy rozwojowe dyscyplin 
naukowych lub artystycznych istotnych dla 
programu kształcenia 
 

RFPG _W01 
RFPG _W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFPG _W04 
RFPG _W05 

P7S_WK-O2.1-POD 
 
 
P7S_WK-O2.1-POD 

fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji; 
 
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działań związanych z 
nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony 
własności przemysłowej i prawa 
autorskiego 

RFPG _W02 
 
 
RFPG _W01 

Umiejętności: absolwent potrafi 

P7S_UW-O3-POD wykorzystywać posiadaną wiedzę – 
formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy i innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach przez: 
−   właściwy dobór źródeł oraz 
informacji z nich pochodzących, 
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy oraz twórczej interpretacji i 
prezentacji tych informacji, 
−   dobór oraz stosowanie właściwych metod 
i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

RFPG _U01 
RFPG _U03 
RFPG _U04 
RFPG _U05 
RFPG _U07 
 

P7S_UK-O4.1-POD 
 

komunikować się na tematy specjalistyczne 
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;  

RFPG _U06 
 



 
P7S_UK-O4.2-POD 
 
P7S_UK-O4.3-POD 

 
prowadzić debatę; 
 
posługiwać się językiem obcym na poziomie 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz w wyższym 
stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii 

 
RFPG _U06 
 
RFPG _U07 

P7S_UO-O5-POD kierować pracą zespołu RFPG _U02 

P7S_UU-O6-POD samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

RFPG _U01 
RFPG _U04 
RFPG _U07 
 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

P7S_KK-O7.1-POD 
 
 
P7S_KK-O7.2-POD 

krytycznej oceny odbieranych treści; 
 
uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych 

RFPG _K01 
 
 
RFPG _K03 

P7S_KO-O8.1-POD 
 
 
 
P7S_KO-O8.2-POD 
 
 
P7S_KO-O8.3-POD 

wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego; 
 
 inicjowania działania na rzecz interesu 
publicznego; 
 
myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

RFPG _K02 
 
 
 
RFPG _K02 
 
 
RFPG _K04 

P7S_KR-O9-POD odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem 
zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym: 
−   rozwijania dorobku zawodu, 
 − podtrzymywania etosu zawodu  
– przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad 

RFPG _K03 

 


