UCHWAŁA Nr 260/V/X/2014
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale
Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu
praktycznym
Na podstawie art. 11 ust. 12 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Podstawa i zasady określenia kierunkowych efektów kształcenia.
W związku z brakiem wzorcowych efektów kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego na
kierunku „finanse i rachunkowość” w aktach prawnych wydanych dotychczas na podstawie art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jako opis efektów kształcenia dla
studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” w formie stacjonarnej i
niestacjonarnej, przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym, uznaje opis
efektów zgodny z efektami kształcenia dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK).
§2
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia (wiedzy) oraz dziedziny i dyscypliny, do
których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065) właściwe dla studiów
pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym obszary
kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe przedstawiają się w sposób następujący:
Obszar
obszar nauk społecznych

Dziedzina
dziedzina nauk ekonomicznych

dziedzina nauk prawnych

Dyscyplina
ekonomia
finanse
nauki o zarządzaniu
prawo

Jako dyscyplinę wiodącą (główną) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i
rachunkowość” o profilu praktycznym wskazuje się dyscyplinę „finanse” w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
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§3
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji
finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i
sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent poznaje przyczyny i
skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w
warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi znajdować materiały źródłowe z zakresu
finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować. Absolwent zdobywa
znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
finansów i rachunkowości.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w instytucjach i komórkach finansowych na
stanowiskach wykonawczych.
Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.
§4
Cel studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „finanse i rachunkowość”:
Celem ogólnym kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym jest
uzyskanie przez studentów (przyszłych absolwentów) wiedzy w zakresie finansów i
rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania
instrumentarium finansowego i rachunkowego. Kształcenie ma też na celu ukształtowanie
umiejętności (w tym stricte praktycznych) i kompetencji społecznych pozwalających na
prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych (profesjonalnych) zgodnie z
zasadami etyki (w tym z uwzględnieniem prawideł deontologii). Absolwent studiów pierwszego
stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu nauk podstawowych dla kierunku (nauk ekonomicznych i nauk
prawnych). Ponadto absolwent zna i posługuje się językiem obcym, w tym językiem
specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości oraz zna wybraną problematykę z obszaru
nauk społecznych (w tym w zakresie przedmiotów do wyboru). Uzyskuje także przygotowanie
do świadomego planowania rozwoju osobistego i zawodowego. W ramach kształcenia
specjalnościowego (specjalistycznego) absolwent uzyskuje pogłębione przygotowanie w
wybranym zakresie finansów i rachunkowości.
§5
Deskryptory obszarowe uwzględniane w opisie kierunku
Wszystkie efekty kształcenia określone dla profilu praktycznego z obszaru kształcenia
nauk społecznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Poz. 1520).
§6
Efekty kształcenia.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
P – profil praktyczny
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia które odpowiednio obejmują:
K_W – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i następne – numery kolejnych efektów kształcenia w danej kategorii
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Tabela. Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych (profil praktyczny)
Kierunkowe
efekty
kształcenia

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08
K_W09
K_W10

K_W11
K_W12

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ”
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
„finanse i rachunkowość” absolwent:
WIEDZA
posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, w tym wiedzę
dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym,
społecznym, politycznym i prawnym
ma podstawową 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

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemów i instytucji finansowych w skali krajowej
i międzynarodowej oraz o relacjach między elementami systemu finansowego,
ekonomicznego, społecznego i prawnego

posiada wiedzę w zakresie tworzonych przez człowieka norm prawa prywatnego
i publicznego, organizujących stosunki społeczne i gospodarcze, w tym stosunki dotyczące
finansów i rachunkowości oraz przedsiębiorczości

zna podstawowe zasady, reguły oraz narzędzia zarządzania, w szczególności zarządzania
finansami i zarządzania ryzykiem, mające znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań,
w tym działań w obszarze przedsiębiorczości
zna podstawowe, właściwe dla finansów i rachunkowości, metody i narzędzia pozyskiwania,
analizy i prezentacji danych pozwalających opisać procesy finansowe

ma wiedzę o normach, regułach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, etycznych,
finansowych) organizujących system finansowy i instytucje finansowe oraz o rządzących nimi
prawidłowościach, w tym o ich źródłach, naturze, skali, sposobach działania i zmianach
ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie oraz ich roli w procesie tworzenia,
funkcjonowania i zmiany struktur gospodarczych oraz systemu finansowego
ma wiedzę o normach, regułach, kryteriach oraz zadaniach organizujących korporacje
zawodowe funkcjonujące w obszarze finansów, rachunkowości, podatków i inwestycji
ma wiedzę o podstawowych kategoriach finansowych oraz o rachunkowości jako systemie
gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych
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
zna i rozumie podstawowe normy, pojęcia oraz zasady prawa cywilnego i handlowego, tym
jak również normy w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości

K_W13
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Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
nauk
społecznych
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11
S1P_W03
S1P_W05
S1P_W11
S1P_W02
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W09
S1P_W02
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W05
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi pozyskiwać dane, wykorzystywać uzyskane informacje oraz dokonać obserwacji i
prawidłowej interpretacji (analizy) procesów i zjawisk gospodarczych, w tym finansowych
potrafi prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi (w tym ilościowych), właściwych dla finansów
i rachunkowości
wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną, prawną, etyczną i zawodową do rozwiązywania
zadań i rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
przewiduje, analizuje i proponuje rozwiązania konkretnych problemów z zakresu finansów,
wykorzystaniem wykorzystując w tym celu również umiejętności uzyskane podczas praktyk
zawodowych
posiada umiejętność interpretacji, rozumienia i analizowania podstawowych procesów i
zjawisk finansowych z uwzględnieniem różnych poglądów i szkół naukowych
posiada umiejętność analizowania relacji między zjawiskami finansowymi a unormowaniami
prawnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów (zadań) z zakresu finansów i
rachunkowości
potrafi wykorzystać rachunkowość i kategorie finansowe do podejmowania decyzji, w tym
również decyzji typowych dla przedstawicieli określonych zawodów i grup stanowisk
przeznaczonych dla absolwentów finansów i rachunkowości
potrafi krytycznie oceniać społeczne, ekonomiczne i finansowe konsekwencje decyzji
finansowych
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w
języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i
rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
wykorzystuje przy tym nowoczesne technologie
ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości (w tym w mowie i piśmie),
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, uwzględniające terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych i
prawnych, w tym w zakresie finansów i rachunkowości
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i
rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych, potrafi wyznaczać kierunki własnego
rozwoju i kształcenia, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
potrafi 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
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi
odpowiednio określić priorytety i dążyć do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań
zgodnie z zasadami etyki zawodowej (deontologii)
ma świadomość znaczenia przestrzegania norm prawnych dla powodzenia przygotowywanych
i realizowanych projektów
potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu finansów i
rachunkowości do realizacji działań przedsiębiorczych

K_K05

S1P_U01
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04
S1P_U04
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U04
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U05
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U10

S1P_U09
S1P_U10
S1P_U11

S1P_K01
S1P_K02
S1P_K06
S1P_K02
S1P_K05
S1P_K07
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K07
S1P_K04
S1P_K05
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K06
S1P_K07

§7
Udział interesariuszy zewnętrznych
W pracach nad określeniem efektów kształcenia wzięli udział interesariusze zewnętrzni
(przedstawiciele społeczno-gospodarczego otoczenia Uczelni):
1)
Ewa Gniewkowska – Prezes Zarządu AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przemysław Jóźwiak – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Koninie,
dr Sebastian Łukaszewski – Dyrektor Banku Zachodniego WBK 3 Oddział w Koninie,
Dariusz Olczak – Dyrektor Zarządzający Agencją Allianz w Koninie,
Grzegorz Olczak – Dyrektor Makroregionu „Everest Finanse” Sp. z o.o. Sp.k.
dr Tomasz Szafoni – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie,
Agnieszka Wlazły – Właściciel Kancelarii Księgowo-Podatkowej „Abakus Plus”,
Kazimierz Zając – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy
w Koninie, Główny Księgowy „Konimpex” Sp. z o.o.

§8
Wykorzystane wzorce międzynarodowe i krajowe:
Przy określaniu efektów i programu kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość”
wykorzystano w szczególności:
 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu PWSZ w Koninie
/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
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UCHWAŁA Nr 260/V/X/2014
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale
Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu
praktycznym
Na podstawie art. 11 ust. 12 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Podstawa i zasady określenia kierunkowych efektów kształcenia.
W związku z brakiem wzorcowych efektów kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego na
kierunku „finanse i rachunkowość” w aktach prawnych wydanych dotychczas na podstawie art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jako opis efektów kształcenia dla
studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” w formie stacjonarnej i
niestacjonarnej, przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym, uznaje opis
efektów zgodny z efektami kształcenia dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK).
§2
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia (wiedzy) oraz dziedziny i dyscypliny, do
których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065) właściwe dla studiów
pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym obszary
kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe przedstawiają się w sposób następujący:
Obszar
obszar nauk społecznych

Dziedzina
dziedzina nauk ekonomicznych

dziedzina nauk prawnych

Dyscyplina
ekonomia
finanse
nauki o zarządzaniu
prawo

Jako dyscyplinę wiodącą (główną) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i
rachunkowość” o profilu praktycznym wskazuje się dyscyplinę „finanse” w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
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§3
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji
finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i
sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent poznaje przyczyny i
skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w
warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi znajdować materiały źródłowe z zakresu
finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować. Absolwent zdobywa
znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
finansów i rachunkowości.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w instytucjach i komórkach finansowych na
stanowiskach wykonawczych.
Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.
§4
Cel studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „finanse i rachunkowość”:
Celem ogólnym kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym jest
uzyskanie przez studentów (przyszłych absolwentów) wiedzy w zakresie finansów i
rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania
instrumentarium finansowego i rachunkowego. Kształcenie ma też na celu ukształtowanie
umiejętności (w tym stricte praktycznych) i kompetencji społecznych pozwalających na
prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych (profesjonalnych) zgodnie z
zasadami etyki (w tym z uwzględnieniem prawideł deontologii). Absolwent studiów pierwszego
stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu nauk podstawowych dla kierunku (nauk ekonomicznych i nauk
prawnych). Ponadto absolwent zna i posługuje się językiem obcym, w tym językiem
specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości oraz zna wybraną problematykę z obszaru
nauk społecznych (w tym w zakresie przedmiotów do wyboru). Uzyskuje także przygotowanie
do świadomego planowania rozwoju osobistego i zawodowego. W ramach kształcenia
specjalnościowego (specjalistycznego) absolwent uzyskuje pogłębione przygotowanie w
wybranym zakresie finansów i rachunkowości.
§5
Deskryptory obszarowe uwzględniane w opisie kierunku
Wszystkie efekty kształcenia określone dla profilu praktycznego z obszaru kształcenia
nauk społecznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Poz. 1520).
§6
Efekty kształcenia.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
P – profil praktyczny
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia które odpowiednio obejmują:
K_W – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i następne – numery kolejnych efektów kształcenia w danej kategorii
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Tabela. Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych (profil praktyczny)
Kierunkowe
efekty
kształcenia

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08
K_W09
K_W10

K_W11
K_W12

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ”
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
„finanse i rachunkowość” absolwent:
WIEDZA
posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, w tym wiedzę
dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym,
społecznym, politycznym i prawnym
ma podstawową 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

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemów i instytucji finansowych w skali krajowej
i międzynarodowej oraz o relacjach między elementami systemu finansowego,
ekonomicznego, społecznego i prawnego

posiada wiedzę w zakresie tworzonych przez człowieka norm prawa prywatnego
i publicznego, organizujących stosunki społeczne i gospodarcze, w tym stosunki dotyczące
finansów i rachunkowości oraz przedsiębiorczości

zna podstawowe zasady, reguły oraz narzędzia zarządzania, w szczególności zarządzania
finansami i zarządzania ryzykiem, mające znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań,
w tym działań w obszarze przedsiębiorczości
zna podstawowe, właściwe dla finansów i rachunkowości, metody i narzędzia pozyskiwania,
analizy i prezentacji danych pozwalających opisać procesy finansowe

ma wiedzę o normach, regułach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, etycznych,
finansowych) organizujących system finansowy i instytucje finansowe oraz o rządzących nimi
prawidłowościach, w tym o ich źródłach, naturze, skali, sposobach działania i zmianach
ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie oraz ich roli w procesie tworzenia,
funkcjonowania i zmiany struktur gospodarczych oraz systemu finansowego
ma wiedzę o normach, regułach, kryteriach oraz zadaniach organizujących korporacje
zawodowe funkcjonujące w obszarze finansów, rachunkowości, podatków i inwestycji
ma wiedzę o podstawowych kategoriach finansowych oraz o rachunkowości jako systemie
gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych
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
zna i rozumie podstawowe normy, pojęcia oraz zasady prawa cywilnego i handlowego, tym
jak również normy w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości

K_W13
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Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
nauk
społecznych
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11
S1P_W03
S1P_W05
S1P_W11
S1P_W02
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W09
S1P_W02
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W05
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi pozyskiwać dane, wykorzystywać uzyskane informacje oraz dokonać obserwacji i
prawidłowej interpretacji (analizy) procesów i zjawisk gospodarczych, w tym finansowych
potrafi prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi (w tym ilościowych), właściwych dla finansów
i rachunkowości
wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną, prawną, etyczną i zawodową do rozwiązywania
zadań i rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
przewiduje, analizuje i proponuje rozwiązania konkretnych problemów z zakresu finansów,
wykorzystaniem wykorzystując w tym celu również umiejętności uzyskane podczas praktyk
zawodowych
posiada umiejętność interpretacji, rozumienia i analizowania podstawowych procesów i
zjawisk finansowych z uwzględnieniem różnych poglądów i szkół naukowych
posiada umiejętność analizowania relacji między zjawiskami finansowymi a unormowaniami
prawnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów (zadań) z zakresu finansów i
rachunkowości
potrafi wykorzystać rachunkowość i kategorie finansowe do podejmowania decyzji, w tym
również decyzji typowych dla przedstawicieli określonych zawodów i grup stanowisk
przeznaczonych dla absolwentów finansów i rachunkowości
potrafi krytycznie oceniać społeczne, ekonomiczne i finansowe konsekwencje decyzji
finansowych
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w
języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i
rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
wykorzystuje przy tym nowoczesne technologie
ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości (w tym w mowie i piśmie),
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, uwzględniające terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych i
prawnych, w tym w zakresie finansów i rachunkowości
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i
rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych, potrafi wyznaczać kierunki własnego
rozwoju i kształcenia, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
potrafi 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
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi
odpowiednio określić priorytety i dążyć do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań
zgodnie z zasadami etyki zawodowej (deontologii)
ma świadomość znaczenia przestrzegania norm prawnych dla powodzenia przygotowywanych
i realizowanych projektów
potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu finansów i
rachunkowości do realizacji działań przedsiębiorczych

K_K05

S1P_U01
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04
S1P_U04
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U04
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U05
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U10

S1P_U09
S1P_U10
S1P_U11

S1P_K01
S1P_K02
S1P_K06
S1P_K02
S1P_K05
S1P_K07
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K07
S1P_K04
S1P_K05
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K06
S1P_K07

§7
Udział interesariuszy zewnętrznych
W pracach nad określeniem efektów kształcenia wzięli udział interesariusze zewnętrzni
(przedstawiciele społeczno-gospodarczego otoczenia Uczelni):
1)
Ewa Gniewkowska – Prezes Zarządu AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przemysław Jóźwiak – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Koninie,
dr Sebastian Łukaszewski – Dyrektor Banku Zachodniego WBK 3 Oddział w Koninie,
Dariusz Olczak – Dyrektor Zarządzający Agencją Allianz w Koninie,
Grzegorz Olczak – Dyrektor Makroregionu „Everest Finanse” Sp. z o.o. Sp.k.
dr Tomasz Szafoni – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie,
Agnieszka Wlazły – Właściciel Kancelarii Księgowo-Podatkowej „Abakus Plus”,
Kazimierz Zając – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy
w Koninie, Główny Księgowy „Konimpex” Sp. z o.o.

§8
Wykorzystane wzorce międzynarodowe i krajowe:
Przy określaniu efektów i programu kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość”
wykorzystano w szczególności:
 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu PWSZ w Koninie
/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
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UCHWAŁA Nr 260/V/X/2014
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale
Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu
praktycznym
Na podstawie art. 11 ust. 12 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
§1
Podstawa i zasady określenia kierunkowych efektów kształcenia.
W związku z brakiem wzorcowych efektów kształcenia dla profilu praktycznego studiów pierwszego na
kierunku „finanse i rachunkowość” w aktach prawnych wydanych dotychczas na podstawie art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jako opis efektów kształcenia dla
studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” w formie stacjonarnej i
niestacjonarnej, przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym, uznaje opis
efektów zgodny z efektami kształcenia dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK).
§2
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia (wiedzy) oraz dziedziny i dyscypliny, do
których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065) właściwe dla studiów
pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym obszary
kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe przedstawiają się w sposób następujący:
Obszar
obszar nauk społecznych

Dziedzina
dziedzina nauk ekonomicznych

dziedzina nauk prawnych

Dyscyplina
ekonomia
finanse
nauki o zarządzaniu
prawo

Jako dyscyplinę wiodącą (główną) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i
rachunkowość” o profilu praktycznym wskazuje się dyscyplinę „finanse” w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
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§3
Kwalifikacje absolwenta
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji
finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i
sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent poznaje przyczyny i
skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w
warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi znajdować materiały źródłowe z zakresu
finansów i rachunkowości, rozumieć je oraz umieć je analizować. Absolwent zdobywa
znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
finansów i rachunkowości.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w instytucjach i komórkach finansowych na
stanowiskach wykonawczych.
Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.
§4
Cel studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „finanse i rachunkowość”:
Celem ogólnym kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym jest
uzyskanie przez studentów (przyszłych absolwentów) wiedzy w zakresie finansów i
rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania
instrumentarium finansowego i rachunkowego. Kształcenie ma też na celu ukształtowanie
umiejętności (w tym stricte praktycznych) i kompetencji społecznych pozwalających na
prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych (profesjonalnych) zgodnie z
zasadami etyki (w tym z uwzględnieniem prawideł deontologii). Absolwent studiów pierwszego
stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu nauk podstawowych dla kierunku (nauk ekonomicznych i nauk
prawnych). Ponadto absolwent zna i posługuje się językiem obcym, w tym językiem
specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości oraz zna wybraną problematykę z obszaru
nauk społecznych (w tym w zakresie przedmiotów do wyboru). Uzyskuje także przygotowanie
do świadomego planowania rozwoju osobistego i zawodowego. W ramach kształcenia
specjalnościowego (specjalistycznego) absolwent uzyskuje pogłębione przygotowanie w
wybranym zakresie finansów i rachunkowości.
§5
Deskryptory obszarowe uwzględniane w opisie kierunku
Wszystkie efekty kształcenia określone dla profilu praktycznego z obszaru kształcenia
nauk społecznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla
Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Poz. 1520).
§6
Efekty kształcenia.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
P – profil praktyczny
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia które odpowiednio obejmują:
K_W – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i następne – numery kolejnych efektów kształcenia w danej kategorii
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Tabela. Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych (profil praktyczny)
Kierunkowe
efekty
kształcenia

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08
K_W09
K_W10

K_W11
K_W12

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
„FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ”
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
„finanse i rachunkowość” absolwent:
WIEDZA
posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, w tym wiedzę
dotyczącą instytucji gospodarczych oraz ich funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym,
społecznym, politycznym i prawnym
ma podstawową 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

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemów i instytucji finansowych w skali krajowej
i międzynarodowej oraz o relacjach między elementami systemu finansowego,
ekonomicznego, społecznego i prawnego

posiada wiedzę w zakresie tworzonych przez człowieka norm prawa prywatnego
i publicznego, organizujących stosunki społeczne i gospodarcze, w tym stosunki dotyczące
finansów i rachunkowości oraz przedsiębiorczości

zna podstawowe zasady, reguły oraz narzędzia zarządzania, w szczególności zarządzania
finansami i zarządzania ryzykiem, mające znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań,
w tym działań w obszarze przedsiębiorczości
zna podstawowe, właściwe dla finansów i rachunkowości, metody i narzędzia pozyskiwania,
analizy i prezentacji danych pozwalających opisać procesy finansowe

ma wiedzę o normach, regułach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, etycznych,
finansowych) organizujących system finansowy i instytucje finansowe oraz o rządzących nimi
prawidłowościach, w tym o ich źródłach, naturze, skali, sposobach działania i zmianach
ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie oraz ich roli w procesie tworzenia,
funkcjonowania i zmiany struktur gospodarczych oraz systemu finansowego
ma wiedzę o normach, regułach, kryteriach oraz zadaniach organizujących korporacje
zawodowe funkcjonujące w obszarze finansów, rachunkowości, podatków i inwestycji
ma wiedzę o podstawowych kategoriach finansowych oraz o rachunkowości jako systemie
gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji o procesach gospodarczych
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
zna i rozumie podstawowe normy, pojęcia oraz zasady prawa cywilnego i handlowego, tym
jak również normy w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości
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Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
nauk
społecznych
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11
S1P_W03
S1P_W05
S1P_W11
S1P_W02
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W09
S1P_W02
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W08
S1P_W05
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W04
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W05
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04
K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi pozyskiwać dane, wykorzystywać uzyskane informacje oraz dokonać obserwacji i
prawidłowej interpretacji (analizy) procesów i zjawisk gospodarczych, w tym finansowych
potrafi prognozować procesy gospodarcze i zjawiska finansowe z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi (w tym ilościowych), właściwych dla finansów
i rachunkowości
wykorzystuje zdobytą wiedzę ekonomiczną, prawną, etyczną i zawodową do rozwiązywania
zadań i rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
przewiduje, analizuje i proponuje rozwiązania konkretnych problemów z zakresu finansów,
wykorzystaniem wykorzystując w tym celu również umiejętności uzyskane podczas praktyk
zawodowych
posiada umiejętność interpretacji, rozumienia i analizowania podstawowych procesów i
zjawisk finansowych z uwzględnieniem różnych poglądów i szkół naukowych
posiada umiejętność analizowania relacji między zjawiskami finansowymi a unormowaniami
prawnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów (zadań) z zakresu finansów i
rachunkowości
potrafi wykorzystać rachunkowość i kategorie finansowe do podejmowania decyzji, w tym
również decyzji typowych dla przedstawicieli określonych zawodów i grup stanowisk
przeznaczonych dla absolwentów finansów i rachunkowości
potrafi krytycznie oceniać społeczne, ekonomiczne i finansowe konsekwencje decyzji
finansowych
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w
języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu finansów i
rachunkowości, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
wykorzystuje przy tym nowoczesne technologie
ma umiejętności językowe w zakresie finansów i rachunkowości (w tym w mowie i piśmie),
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, uwzględniające terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych i
prawnych, w tym w zakresie finansów i rachunkowości
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i
rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych, potrafi wyznaczać kierunki własnego
rozwoju i kształcenia, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
potrafi 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
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, potrafi
odpowiednio określić priorytety i dążyć do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań
zgodnie z zasadami etyki zawodowej (deontologii)
ma świadomość znaczenia przestrzegania norm prawnych dla powodzenia przygotowywanych
i realizowanych projektów
potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu finansów i
rachunkowości do realizacji działań przedsiębiorczych
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S1P_U01
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U04
S1P_U04
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U04
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U05
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U06
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U09
S1P_U10

S1P_U09
S1P_U10
S1P_U11

S1P_K01
S1P_K02
S1P_K06
S1P_K02
S1P_K05
S1P_K07
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K07
S1P_K04
S1P_K05
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K06
S1P_K07

§7
Udział interesariuszy zewnętrznych
W pracach nad określeniem efektów kształcenia wzięli udział interesariusze zewnętrzni
(przedstawiciele społeczno-gospodarczego otoczenia Uczelni):
1)
Ewa Gniewkowska – Prezes Zarządu AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przemysław Jóźwiak – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Koninie,
dr Sebastian Łukaszewski – Dyrektor Banku Zachodniego WBK 3 Oddział w Koninie,
Dariusz Olczak – Dyrektor Zarządzający Agencją Allianz w Koninie,
Grzegorz Olczak – Dyrektor Makroregionu „Everest Finanse” Sp. z o.o. Sp.k.
dr Tomasz Szafoni – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie,
Agnieszka Wlazły – Właściciel Kancelarii Księgowo-Podatkowej „Abakus Plus”,
Kazimierz Zając – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy
w Koninie, Główny Księgowy „Konimpex” Sp. z o.o.

§8
Wykorzystane wzorce międzynarodowe i krajowe:
Przy określaniu efektów i programu kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość”
wykorzystano w szczególności:
 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu PWSZ w Koninie
/-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
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