
Uchwała nr 23/2018/19
Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na studiach podyplomowych

Rachunkowość i podatki oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.
poz. 1668 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz.1861 z poźn. zm.), Rozporządzenia 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.2018 poz. 2218) oraz
Statutu WSZOP, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Senat zatwierdza przedstawione przez Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego efekty
uczenia się na studiach podyplomowych Rachunkowość ipodatki oraz Prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych, przyjęte uchwałą nr 11/2018/19 Rady WHS z dnia 27 czerwca 2019 r.

2. Opis efektów uczenia się wynika z konieczności dostosowania do Rozporządzenia MNiSW z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacj i
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§2

1. Uchwała nr 11/2018/19 Rady WHS z 27 czerwca 2019 r. stanowi integralną część Uchwały.
2. Opis efektów uczenia się na studiach podyplomowych Rachunkowość i podatki, o których mowa

w § 1 ust. I stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
3. Opis efektów uczenia się na studiach podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

o których mowa w § 1 ust. I stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2019 r. z mocą obowiązywania od roku akademickiego
2019/20.

ż. Bohdan Mochnacki

r----



Załqc::nik nr I do Uchwały nr 23/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
STUDIA PODYPLOMOWE

Nauk społecznych

Ekonomia i finanse

Nauki prawne

Dziedzina

Dyscyplina wiodąca

Dyscypliny powiązane

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się

Symbol
EU dla

kierunku
studiów

ZLP W 01

ZLP W02

ZLP W03

ZLP W04

ZLP W 05

ZLP W06

ZLP W07

Symbol
EU dla

. kierunku
studiów

ZLP U 01

ZLP U 02

ZLP U 03

ZLP U 04

Symbol
EU dla

kierunku
studiów

ZLP KOI

WIEDZA
(absolwent zna i rozumie)

Ma ogólną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu
w systemie nauk i relacjach do innych nauk w zakresie rachunkowości
i podatków
Zna zaawansowane metody prowadzenia ewidencji ksiegowej w róznych
jednostkach, wtym techniki pozyskiwania z tych systemów i ich analizę
Ma pogłebioną wiedzę na temat kosztów ponoszonych przez jednostki i zasad
ich ewidencjonowania oraz wykorzystania przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych
Ma wiedzę o ustawie o rachunkowości, krajowych i międzynarodowych
standardach rachunkowości oraz innych aktach prawnych niezbednych
w pracy w dziale finansowo- księgowym
Zna w pogłębionym stopniu przepisy dotyczące obowiązkowych danin
publicznych
Ma ogólną wiedzę o zasadach wynikajacych z prawa własności przemysłowej
i prawa autorskiego oraz zna zasady przenoszenia, udostepniania,
dysponawania nimi w rachunkowości i finansach
Zna i rozumie w podstawowym stopniu pojęcia i zasady prawa cwilego,
gospodarczego i prawa pracy niezbędne w pracy w dziale finansowo-
księgowym

UMIEJĘTNOŚCI
(absolwent potrafi)

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w zakresie rachunkowosci
i podatków, uwzględniając warunki otoczenia makroekonomicznego. Potrafi
rozwiązywać złożone problemy pojawiające się w stosowaniu przepisów
ordynacji podatkowej i ustawy kamo-skarbowej
Potrafi wykorzystać komputerowe programy księgowe, programy płacowo-
kadrowe i podatkowe (min. Symfonia/Enova) w prowadzeniu ksiąg
rachunkowych
Potrafi sporządzać dokumentację finansową firmy, umie zastosować
procedury księgowe, sporządzać bilans zysków i strat, przygotowywać
sprawozdania podatkowe
Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację zadań w zakresie rachunkowości i ~datków

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(absolwent jest gotów do)

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach realizujących funkcje związane z finansami i księgowością oraz
przyjmowania w nich różnych ról; jest zdolny do porozumiewania się
z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
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Kod składnika
opisu

charakterystyki

P6S WG

P6S WG

P7S WG

P6S WK

P7S WK

P6S WG

P6S WK

Kod składnika
opisu

charakterystyki

P7S UW

P7S UW

P6S UW

P7S UK

Kod składnika
opisu

charakterysty ki

P7S KO



Zalqcznik nr / do Uchwały nr 23/20/8//9
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 20/9 r.

ZLP K04

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w szczególności związanej
z poufnością informacji finansowo-księgowych
Dokonuje krytycznej samooceny swoich kompetencji i wyznacza kierunki
rozwoju osobistego. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy prawniczej
związane z problematyką rachunkowości
Rozumie społeczne skutki stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności
w praktyce zawodowej, rozumie odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne
prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także świadomy jest ponoszenia
odpowiedzialności za działania własne i zespołu

P7S KRZLP K 02

ZLP K 03 P7S KK

P7S KO

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Symbol EU dla kierunku studiów" *

XY K_ W 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Wiedza
XY K_U 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Umiejętności
XY K_K 01, 02, 03 i kolejne = kierunkowy efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

*XY = symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Kod składnika opisu charakterystyki"
I. Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK

p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W= wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne

II. Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza

G = zakres i głębia
K = kontekst

U = umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się

K = kompetencje społeczne
K= oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki
pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w rozporzqdzeniu MNiSW:: dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji.

REKTcrf"
prof. rY,{b~inż. Bohdan Mochnacki
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2018/19
Senatu WSZO? z dnia 28 czerwca 2019 r.

PRA WO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
STUDIA PODYPLOMOWE

,---------------------,------------ ------------------------------------
Nauk społecznych

~--------------------+---
Nauki prawne

----

Dziedzina
Dyscyplina wiodąca

Tabela odniesienia kierunkowych efektów uczenia się

I Symbol
WIEDZA Kod składnika

EU dla opisukierunku (absolwent zna i rozumie)
studiów

charakterystyki
.--

PPiUS W Ol Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
P7S_WG ~społecznych w różnych typach podmiotów gospodarczych

- -----
Dysponuje wiedzą dotyczącą praw i obowiązków stron stosunku pracy, w tym
odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników oraz P7S WG-PPłUS W 02 odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia.

PPiUS W 03

------- -----:-:-----:~-
Dysponuje wiedzą dot. podlegania ubezpieczeniom społecznym, naliczania
składek na ubezpieczenia społeczne oraz obowiazków płatników składek
wynikających z przepisów ubezpieczeniowych, a także zasad ich kontroli. P7S WG

------I

I

PPiUS W 04 Posiada wiedzę z zakresu zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego.
------ - ----- --------+---------------

PPiUS W 05 Zna przepisy dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Zna i rozumie obowiązki pracodawcy zwizane z nawiązywaniem
PPiUS_ W 06 I i rozwiązaniem stosunku pracy, rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzenia,

ludzilenia url~~w pracowniczych.

PPiUS W 07 I Zna i rozumie zasady zarządzania kapitałem intelektualnym.

P7S WK

P7S WG

P7S WK

Symbol
EUdla

kierunku
studiów

UMIEJĘTNOŚCI
(absolwent potrafi)

P7S WG

Kod składnika
opisu

charakterystyki

PPiUS U Ol Potrafi wskazać przyczyny konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
wynikajace z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i etyki zawodowej.

----------------+-------------~
PP'US U 02 Potrafi interpretować i odpowiednio stosować przepisy prawa z zakresu

ł _ I ustala~a wysokości _~kładek na ubezpieczenia społ~zn_e_. ~
Potrafi samodzielnie obliczyć wysokość należnych składek z tytułu

PPiUS_U 03 ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wynikających z różnych tytułów
_ -+-r0dleg~n~ ubezpieczeniu. _ _ __

PPiUS U 04 I Potrafi sat~odzielnie wyliczyć wysokość wynagrodzenia wraz z jego
- I pochodnymł~. __ _

PPiUS U 05 Potrafi motywować siebie i innych do podnoszenia kompetencji zawodowych.
f---------~----- --- --------

PPiUS U 06 Potrafi w sposób prawidłowy planować i rozliczać czas pracy.
-1--_

Symbol
EU dla

kierunku
studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(absolwent jest gotów do)

--------- - ----

P7S UK

P7S UW

P7S UU

P7S UU

Kod składnika
opisu

charakterystyki
- ---- -------------r------

PPiUS K Ol Jest gotów do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych oraz ustalenia
priorytetów służących do realizacji tych zadań.

'--------- -- -- - ---
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23/2018/19
Senatu WSZOP z dnia 28 czerwca 2019 r.

,------.,------- ----

P7S KR

PPiUS K 03 Potrafi organizować prace zespołową oraz uczestniczyć w niej przyjmując
różne role. P7S KR

PPiUS K 02 Rozumie swoją odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Jest gotów do wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego
PPiUS K 04 zwiększania kompetencji własnych i zespołu uwzględniając zachodzące

L- L..::z:.:cm:.:.ci:.::a=-=-n.~ospodarce.
P7S KO

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Symbol EU dla kierunku studiów" *

XY K_W 01, 02, 03 i kolejne
XY K_U 01, 02, 03 i kolejne
XY K_K 01, 02, 03 i kolejne

= kierunkowy efekt uczenia się - Wiedza
= kierunkowy efekt uczenia się - Umiejętności
= kierunkowy efekt uczenia się - Kompetencje społeczne

*XY = symbol kierunku studiów (np. BW, Z, F, K, ZIP, E).

Objaśnienie oznaczeń dla kolumny "Kod składnika opisu charakterystyki"
I. Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK

p = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne

II. Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego
p = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza

G = zakres i głębia
K = kontekst

U = umiejętność
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się

K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki
pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji.

RE~ifl~\
prof~a~~ inż. Bohdan Mochnacki
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