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1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów

Finanse i rachunkowość

Finance and Accounting

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Faculty of Administration and Social Sciences

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region

0411: Rachunkowość i podatki, 0412: Finanse, 0411: Accounting and taxation, 0412: Finance,
bankowość i ubezpieczenia,
banking and insurance,
Polska,
Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Praktyczny,

Vocational,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoby posiadające te kwalifikacje rozumieją:
A person with this qualification has knowledge of
-zasady tworzenia sprawozdań finansowych i
how financial statements are made, and skills
posiadają umiejętności, pozwalające na
needed to analyse them effectively. The person
efektywną analizę sprawozdań finansowych;
is also familiarized with various options
-dostępne dla organizacji opcje w zakresie
enterprises can choose from to report the results
raportowania efektów jej działalności
of their business activities. The person shows
biznesowej. Rozumieją różnicę pomiędzy
understanding of differences between accrual
podejściem kasowym, a memoriałowym. Znają i and cash basis income. They know how to apply
potrafią zastosować w praktyce pojęcie odsetek simple interest, compound interest, present value
prostych, odsetek składanych, wartości bieżącej, and future value in practice. They can make use
wartości przyszłej. Potrafią wykorzystać różne of various approaches to solve the issue of time
podejścia do rozwiązywania problemów
value of money. These competences can be
związanych z wartością pieniądza w czasie.
used to perform simple and complex financial
Posiadane kompetencje pozwalają na
analyses including: financial report analysis, ratio
przeprowadzanie zarówno prostych, jak i
analysis, capital budgeting, investment project
złożonych analiz finansowych, w tym między
evaluation, business forecasts, measurement of
innymi: analizy sprawozdań finansowych, analizy financial instruments and the whole business.
wskaźnikowej, procesu budżetowania
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

(planowania rzeczowo-finansowego), oceny
opłacalności projektów inwestycyjnych,
sporządzania prognoz finansowych, wyceny
instrumentów finansowych oraz całych
przedsiębiorstw.
Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest
A person with this qualification is prepared to
przygotowana do pracy w instytucjach/firmach o work in various enterprises such as: • private and
różnym profilu działalności, m.in. w: •
state-owned companies; • banks and taxation
przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych; • offices; • tax and accountancy consulting firms; •
bankach i urzędach skarbowych; • firmach
non-governmental organisations; • internal audit
doradztwa podatkowego i rachunkowego; •
and controlling firms; as: • accounting specialist;
organizacjach pozarządowych; • firmach
• financial analyst; • accountant; • banking
przeprowadzających audyty i controlling. na
specialist; • tax counsellor; • financial counsellor;
stanowiskach: • Specjalista ds. rachunkowości; • • audit specialist; • controlling specialist.
Analityk finansowy; • Księgowy; • Specjalista
bankowości; • Doradca podatkowy; • Doradca
finansowy; • Specjalista ds. audytu; • Specjalista
ds. controllingu.
6 - miesięczne praktyki zawodowe
6 - monthly work experience

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
Polish Accreditation Committee: accreditation of
kierunku Finanse i rachunkowość w 2018r-ocena Finance and Accounting field of study (2018) –
pozytywna.
positive assessment

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi
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