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Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych pn. Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams   

prowadzonych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej: 
 

Obowiązkowe jest: 
[1] „Odniesienie – symbol I/III” oznacza odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji dla profilu ogólnoakademickiego (symbol I)  

lub odniesienie dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie (symbol III), określonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218)  

i uwzględnia odpowiednio Kod składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony w uchwale Senatu PW w sprawie przyjęcia  

przez Politechnikę Warszawską kodu składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 

[2]„Odniesienie-symbol” oznacza odniesienie do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w załączniku do Ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, z późn. zm.)  

Nieobowiązkowe (do zastosowania, jeśli jest to celowe) jest: 

[3]„Odniesienie-zawodowe” oznacza odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomów 6, 7 i 8 określonych w Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 

(Dz. U. z 2016 r., poz.537, z późn. zm.) 

[4]„Odniesienie-sektorowe” oznacza odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6, 7 i 8 Sektorowej Ramy Kwalifikacji, właściwej dla danych studiów 

podyplomowych 

Lp. 
Symbol 

efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]Odniesienie – 

symbol I/III 

[2]Odniesienie – 

symbol 

[3]Odniesienie 

– zawodowe 
[nieobowiązko

we] 

[4]Odniesienie – 

sektorowe 
[nieobowiązkow

e] 

1 2 3 4 5 6 7 

Wiedza    

1 SF_W01 
Zna zasady oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa, profile ryzyka  

i metody reagowania na ryzyko i sposoby oceniania efektywności 

organizacji.  
I.P7S_WK P7U_W  n/d n/d 

2 SF_W02 
Zna zasady przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

oraz zasady interpretacji wyników finansowych.  
I.P7S_WK P7U_W  n/d n/d 

3 SF_W03 
Zna i rozumie modele planowania i kontroli wyników operacyjnych 

przedsiębiorstwa oraz wpływ nowoczesnych technologii na procesy  

i procedury finansowe.  
I.P7S_WK P7U_W  n/d n/d 

4 SF_W04 
Zna zasady prowadzenia audytu finansowego, zasady oceny rezultatów 

prac audytorów i integracji między autorami a interesariuszami 

sprawozdań finansowych. 
I.P7S_WK P7U_W  n/d n/d 

Umiejętności    

5 SF_U01 Potrafi analizować otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa, modele I.P7S_UW P7U_U n/d n/d 
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Lp. 
Symbol 

efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]Odniesienie – 

symbol I/III 

[2]Odniesienie – 

symbol 

[3]Odniesienie 

– zawodowe 
[nieobowiązko

we] 

[4]Odniesienie – 

sektorowe 
[nieobowiązkow

e] 

1 2 3 4 5 6 7 

organizacyjne, a także identyfikować i oceniać ryzyka, podejmować na ich 

podstawie decyzje strategiczne.  

6 SF_U02 
Umie interpretować wyniki finansowe, a także potrafi komunikować 

wpływ zmian zasad księgowych na sprawozdawczość finansową. 
I.P7S_UW P7U_U n/d n/d 

7 SF_U03 
Potrafi ocenić wydajność przedsiębiorstwa, identyfikować słabe punkty  

w działalności przedsiębiorstwa i rekomendować rozwiązania 

poprawiające skuteczność operacyjną i finansową. 
I.P7S_UW P7U_U n/d n/d 

8 SF_U04 
Umie zarządzać zespołem audytorów, w tym zaplanować działania 

audytowe i ocenić pracę audytorów. 
I.P7S_UO P7U_U n/d n/d 

Kompetencje społeczne    

9 SF_K01 Jest gotów/gotowa zarządzać funkcją finansową przedsiębiorstwa.  I.P7S_KR P7U_K n/d n/d 

10 SF_K02 Jest gotów/gotowa zarządzać zespołem audytorów.  I.P7S_KR P7U_K n/d n/d 

11 SF_K03 
Podejmuje decyzje zarządcze z uwzględnieniem zasad etycznych  

i jest świadomy/świadoma konieczności przejrzystego raportowania 

wyników. 
I.P7S_KR P7U_K n/d n/d 

 


