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Zamierzone dla programu studiów podyplomowych pn. Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams  

efekty uczenia się z uwzględnieniem najważniejszych sposobów weryfikacji osiągnięcia tych efektów przez uczestnika studiów 

podyplomowych 
 

 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

Najważniejsze sposoby weryfikacji 

osiągnięcia efektu uczenia się przez 

uczestnika studiów podyplomowych 

1 2 3 4 

Wiedza 

1 SF_W01 

Zna zasady oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa, profile 

ryzyka i metody reagowania na ryzyko i sposoby oceniania 

efektywności organizacji.  

Egzamin 

2 SF_W02 
Zna zasady przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych oraz zasady interpretacji wyników finansowych.  
Egzamin 

3 SF_W03 

Zna i rozumie modele planowania i kontroli wyników operacyjnych 

przedsiębiorstwa oraz wpływ nowoczesnych technologii na procesy  

i procedury finansowe.  

Egzamin 

4 SF_W04 

Zna zasady prowadzenia audytu finansowego, zasady oceny rezultatów 

prac audytorów i integracji między autorami a interesariuszami 

sprawozdań finansowych. 

Egzamin 

Umiejętności 

5 SF_U01 

Potrafi analizować otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa, modele 

organizacyjne, a także identyfikować i oceniać ryzyka, podejmować  

na ich podstawie decyzje strategiczne.  

Egzamin 

6 SF_U02 
Umie interpretować wyniki finansowe, a także potrafi komunikować 

wpływ zmian zasad księgowych na sprawozdawczość finansową. 
Egzamin 

7 SF_U03 

Potrafi ocenić wydajność przedsiębiorstwa, identyfikować słabe 

punkty w działalności przedsiębiorstwa i rekomendować rozwiązania 

poprawiające skuteczność operacyjną i finansową. 

Egzamin 

8 SF_U04 
Umie zarządzać zespołem audytorów, w tym zaplanować 

działania audytowe i ocenić pracę audytorów. 
Egzamin 
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Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

Najważniejsze sposoby weryfikacji 

osiągnięcia efektu uczenia się przez 

uczestnika studiów podyplomowych 

1 2 3 4 

Kompetencje społeczne 

9 SF_K01 
Jest gotów/gotowa zarządzać funkcją finansową 

przedsiębiorstwa.  
Test, egzamin 

10 SF_K02 Jest gotów/gotowa zarządzać zespołem audytorów.  Test, egzamin 

11 SF_K03 

Podejmuje decyzje zarządcze z uwzględnieniem zasad etycznych 

i jest świadomy/świadoma konieczności przejrzystego 

raportowania wyników. 

Test, egzamin 

 

 


