Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Finance, Accounting and Insurance

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania

Faculty of Management

3.1. Dziedzina ISCED

0412: Finanse, bankowość i ubezpieczenia,

0412: Finance, banking and insurance,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na
The graduate of Finance, Accounting and
kierunku Finanse, Rachunkowość i
Insurance: • identifies concepts and categories
Ubezpieczenia: • identyfikuje pojęcia i kategorie related to economics, finance, accounting and
związane z ekonomią, finansami,
insurance; • has general knowledge of financial
rachunkowością i ubezpieczeniami; • ma ogólną accounting, including the explanation,
wiedzę na temat rachunkowości finansowej, w interpretation and application of basic principles
tym objaśniania, interpretacji i stosowania
of financial accounting; • knows the basic
podstawowych zasad rachunkowości finansowej;principles of appraisal and presentation of
• zna podstawowe zasady wyceny i prezentacji individual balance sheet and result categories in
w sprawozdaniu finansowym poszczególnych
the financial statements; • distinguishes the basic
kategorii bilansowych i wynikowych; • rozróżnia methods of economic analysis; • knows the rules
podstawowe metody analizy ekonomicznej; • zna for drawing up a business plan for various types
zasady sporządzania biznesplanu dla różnych of business units; • has basic knowledge of
typów jednostek gospodarczych; • ma
quantitative analyses and statistical tools; • can
podstawową wiedzę dotyczącą analiz
conduct an economic and financial analysis of a
ilościowych i narzędzi statystycznych • potrafi
business entity; • can record typical economic
przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową operations and prepare simple financial
podmiotu gospodarczego; • księguje typowe
statements; • can assess the financial and social
operacje gospodarcze i sporządza proste
consequences of decisions and ventures made; •
sprawozdania finansowe; • ocenia skutki
is able to develop and prepare a business plan; •
finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i knows how to present the results of own
przedsięwzięć; • potrafi opracować i
analyses and assessments; • can formulate
przygotować biznesplan; • umie przeprowadzić simple research problems; • shows oppenness to
prezentację wyników własnych analiz i ocen; • teamwork, assuming various team roles.
potrafi formułować proste problemy badawcze, •
wykazuje otwartość na pracę zespołową,
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

przyjmując w zespołach różne role.
Absolwent studiów pierwszego stopnia może
podjąć pracę jako: • księgowy; • analityk
bankowy; • analityk ubezpieczeniowy; • analityk
rynkowy; • analityk finansowy. Absolwent
wykonuje na tych stanowiskach pracę
wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności
(np. jako asystent głównego księgowego,
młodszy referent, młodszy specjalista, itp.)

The graduate of the first-cycle studies can take
employment as: • accountant; • bank analyst; •
insurance analyst; • market analyst; • financial
analyst. In these positions, the graduate
performs work demanding basic knowledge and
skills, such as assistant accountant, junior clerk,
junior specialist.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

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

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku Finanse, Rachunkowość i
Ubezpieczenia w 2018 r. z wynikiem
pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation for Finance, Accounting
and Insurance by Polish Accreditation
Committee in 2018.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

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
Program studiów przewiduje odbycie
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowych praktyk zawodowych w
kompetencje absolwenta
wymiarze 4 tygodni.

The study programme includes a 4-week
obligatory professional internship.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
The graduate can continue education at
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na graduate staudies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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