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EFEKTY UCZENIA SIĘ
z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.
Kierunek studiów: Ekonomia
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Ekonomia, studia pierwszego stopnia
Symbol
efektu
kierunkowego

1E_W01
1E_W02
1E_W03
1E_W04
1E_W05
1E_W06
1E_W07
1E_W08

1E_W09

1E_W10

Kierunkowe efekty uczenia się
odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów

WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE
Posiada podstawową wiedzę o ekonomii i jej miejscu w
systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi
Zna podstawową terminologię używaną w naukach
ekonomicznych i dyscyplinach pokrewnych
Ma wiedzę o normach i zasadach (prawnych,
organizacyjnych, moralnych) w zakresie organizacji, struktur
i instytucji społecznych i gospodarczych
Posiada podstawową wiedzę na temat gospodarki rynkowej
oraz jej mechanizmów
Ma podstawową wiedzę na temat zachowań konsumentów,
producentów i jednostek samorządu terytorialnego
Ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarczych i
relacjach pomiędzy nimi
Ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania sektora
publicznego i prywatnego oraz o relacjach pomiędzy nimi
Posiada wiedzę na temat podstawowych metod badawczych,
narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych pozwalających
na opisywanie zjawisk i procesów w naukach
ekonomicznych, z uwzględnieniem dorobku dyscyplin
wspomagających
Zna podstawowe mechanizmy oddziaływania polityki
społeczno – gospodarczej państwa i jednostek samorządu
terytorialnego na procesy rozwoju gospodarczego i
społecznego
Posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami,
instytucjami gospodarczymi oraz jednostkami samorządu
terytorialnego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i
międzynarodowej i o ich historycznej ewolucji

Odniesienie efektów uczenia
się do charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej
Ramy Kwalifikacji (poziom
kwalifikacji 6)

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WG

P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG

1E_W11
1E_W12
1E_W13
1E_W14
1E_W15
1E_W16
1E_W17
1E_W18
1E_U01
1E_U02

1E_U03

1E_U04
1E_U05

1E_U06
1E_U07
1E_U08
1E_U09

1E_U10
1E_U11

Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje systemów gospodarczych
oraz procesy zmian w tych systemach
Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku oraz
gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów
Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania oraz
powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w
różnych podmiotach
Rozumie istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości,
wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomii
oraz dyscyplin wspomagających
Zna podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych zarówno w sektorze publicznym i
prywatnym
Zna moralne i etyczne normy i zasady funkcjonowania
podmiotów gospodarczych
Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania podmiotów
publicznych na szczeblu centralnym i samorządu
terytorialnego
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI
Potrafi właściwie opisywać, analizować przyczyny, przebieg
oraz prognozować skutki procesów zachodzących w
gospodarce i poszczególnych jej podmiotach
Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w określonym
obszarze funkcjonalnym organizacji, dzięki czemu jest
przygotowany do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pracy na stanowisku specjalisty w
powiązaniu ze studiowaną specjalnością
Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia
właściwe ekonomii i dyscyplinom wspomagającym do opisu
oraz analizy problemów i obszarów działalności różnych
podmiotów
Potrafi wyjaśnić istotę i zinterpretować tendencje rozwojowe
współczesnych systemów gospodarczych
Potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemami
znormalizowanymi przedsiębiorstwa (zarządzania, finansów,
rachunkowości, transportu i logistyki itp.) w celu
uzasadniania konkretnych działań
Potrafi korzystać ze źródeł zawierających dane ekonomiczne
oraz z metod ich analizowania
Potrafi zastosować wybrane metody i techniki zarządzania
oraz finansów i rachunkowości
Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem
ekonomicznym oraz wyrażać opinie i formułować sądy w
mowie i na piśmie
Przygotowuje prace projektowe, pisemne i wystąpienia ustne
w języku polskim i języku obcym z zakresu studiowanego
kierunku studiów z wykorzystaniem różnych źródeł i
nowoczesnych technik prezentacji
Umie powiązać wyniki analizy ekonomicznej z systemami
decyzyjnymi przedsiębiorstw i organizacji
Potrafi używać języka obcego - specjalistycznego
(ekonomicznego) dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
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Opisu Kształcenia Językowego
Realizując przedsięwzięcia projektowe potrafi pracować
P6S_UO
indywidualnie i w grupie przyjmując w niej różne role i
wykorzystując poznane narzędzia z zakresu zarządzania
projektami. Ma świadomość znaczenia współpracy w
osiąganiu zamierzeń.
Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych
P6S_UU
przez całe życie oraz samodzielnie uzupełnia i doskonali
swoją wiedzę i umiejętności
KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO
Krytycznego określenia stanu posiadanej wiedzy. Docenia
P6S_KK
znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz jest gotów do zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.
Identyfikacji i rozstrzygania dylematów pojawiających się w P6S_KK
pracy zawodowej ekonomisty. Ma poczucie osobistej
P6S_KO
odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku
pracy i poza nim, dostrzega ryzyko i przewiduje
konsekwencje podejmowanych działań.
Myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
P6S_KO
oraz jest ukierunkowany do aktywnego życia społecznego i
zawodowego przy tworzeniu i prowadzeniu przedsięwzięć
Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych. Postępuje
P6S_KR
zgodnie z zasadami etyki i wymaga tego od innych, mając
świadomość społecznej i prawnej odpowiedzialności za
sposób i efekty własnej pracy.

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
1E - Kierunek studiów Ekonomia, studia pierwszego stopnia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
WG – kategoria wiedzy, Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, Kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, w zakresie Wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane
zadania
UK – kategoria umiejętności, w zakresie Komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, w zakresie Organizacja pracy/ planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, w zakresie Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kompetencje społeczne – Oceny/krytyczne podejście
KO – kompetencje społeczne – Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych na rzecz interesu
publicznego
KR – kompetencje społeczne – Rola zawodowa/niezależność i rozwój etosu
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się

