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                                         UCHWAŁA NR 04/2019  

SENATU SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI 

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie matrycy kierunkowych efektów uczenia się dla studiów licencjackich I 

stopnia na kierunku finanse i rachunkowość 

 

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 4 Statutu Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w związku z 

art. 227 ust. 3 ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę: Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1689), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 r. poz. 1861) oraz rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 r. poz.2218), uchwala się, co następuje:  

                

                                                                 § 1 

 
1. Senat SWEIZ zatwierdza efekty kształcenia dla studiów licencjackich I stopnia na kierunku 
finanse i rachunkowość (załącznik do Uchwały).  
2. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Opis efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, powstał w oparciu i odpowiada 
postanowieniom rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 – poziomy 6-8.§ 2  

 

                                                                 § 2 
 
1. Efekty kształcenia, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do cykli kształcenia, które 
rozpoczną się w roku akademickim 2019/2020 oraz rozpoczną się w latach następnych. 
2. Do cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się efekty 
kształcenia określone w przepisach dotychczasowych. 
                                                         
                                                                     § 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                      

                                                  ks. dr Jarosław Krzewicki 

 

Rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 
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