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Załącznik do uchwały nr 129 Senatu SGH 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia    

Kierunek studiów zarządzanie finansami przedsiębiorstwa należy do obszaru 

kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań zarządzania finansami 

przedsiębiorstwa umiejscowiony w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinach 

naukowych: finanse, ekonomia i nauki o zarządzaniu.   

  

Objaśnienia oznaczeń: 

 
K2A (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02 i kolejne (po 
podkreślniku) 

 
– 

 
oznaczenie efektu kształcenia 

P7S (przed podkreślnikiem) – poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji z charakterystykami 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego na studiach drugiego stopnia 

WG (po podkreślniku) – wiedza: zakres i głębia / kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku)   – wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki 
UW (po podkreślniku) – umiejętności: wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 
UK (po podkreślniku) – umiejętności: komunikowanie się / odbieranie  

i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy  
w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem 
obcym 

UO (po podkreślniku) – umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca 
zespołowa 

UU (po podkreślniku) – umiejętności: uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

KK (po podkreślniku) – oceny / krytyczne podejście 
KO (po podkreślniku) – odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
KR (po podkreślniku) – rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
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Symbol 
efektu 

kształcenia 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 

nauki 
społeczne 

Absolwent, po ukończeniu studiów drugiego stopnia: 

WIEDZA 

K2A_W01 
ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk  
w obszarze finansów w organizacjach różnego typu i ich 
otoczeniu  

P7S_WG 

K2A_W02 
zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, 
psychologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego 
zarządzania finansami  

P7S_WK 

K2A_W03 
zna podstawowe wzorce zachowania pracowników  
i liderów w organizacjach finansowych 

P7S_WG 

K2A_W04 
posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod  
i narzędzi tworzenia i modyfikowania modeli finansowych 

P7S_WG 

K2A_W05 
zna metodyki zarządzania finansami w kontekście 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych organizacji  

P7S_WG 

K2A_W06 
zna metodykę tworzenia przedsięwzięć gospodarczych  
i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w ujęciu 
operacyjnym i strategicznym  

P7S_WG 

K2A_W07 zna metodykę prowadzenia prac badawczych P7S_WG 

K2A_W08 
zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej 
oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K2A_U01 

potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać 
zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych 
organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa 

P7S_UW 

K2A_U02 

potrafi samodzielnie formułować problemy finansowe, 
poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia 
ekonomiczne, prawne, etyczne, planować działania oraz 
kontrolować ich wprowadzanie do działalności organizacji 

P7S_UW 

K2A_U03 

potrafi zaprojektować przedsięwzięcia z perspektywy 
finansowej w kontekście strategii i jej przełożenia na plany 
operacyjne oraz codzienne działania służb finansowych – 
dyrektora, analityka i innych pracowników 

P7S_UW 

K2A_U04 

potrafi samodzielnie dokonywać opisu przedsięwzięć, 
opracowywać procedury i regulaminy, przygotowywać  
i modyfikować narzędzia w finansach oraz tworzyć 
propozycje biznesowe, prezentacje i raporty, a także 
skutecznie wyjaśniać ich cele i treść 

P7S_UW 
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K2A_U05 

potrafi samodzielnie dokonywać analiz złożonych zjawisk 
ekonomicznych i społecznych wewnątrz organizacji oraz  
w jej otoczeniu i formułować holistyczne oceny w oparciu  
o zaawansowane teorie ekonomii, finansów i innych nauk 
społecznych 

P7S_UW 

K2A_U06 biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym P7S_UK 

K2A_U07 
wykazuje umiejętność pracy zespołowej, przyjmuje  
w zespole różne role oraz koordynuje jego pracę 

P7S_UO 

K2A_U08 
potrafi planować i realizować własne uczenie się przez 
całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2A_K01 
wykazuje świadomość potrzeby krytycznej oceny 
odbieranych treści oraz znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

P7S_KK 

K2A_K02 
wykazuje nawyk samodzielnego działania, rozwiązywania 
problemów, podejmowania decyzji, zachęcania innych do 
samodzielności i działania na rzecz dobra publicznego 

P7S_KO 

K2A_K03 
wykazuje umiejętność skutecznego działania w warunkach 
stresu, w relacjach międzykulturowych, w warunkach 
niepewności i permanentnej zmiany 

P7S_KO 

K2A_K04 
wykazuje świadomość etyki, odpowiedzialności związanej 
z wykonywanym zawodem, odpowiedzialności za działania 
własne i działania podległych pracowników 

P7S_KR 

 


