OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI DLA
KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA
Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:
Kierunek studiów Ekonomia należy do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych,
dyscyplina: ekonomia
Objaśnienie oznaczeń:
EKON – kierunkowe efekty kształcenia
1- Studia pierwszego stopnia
P – profil praktyczny
W - kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
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EKON1P_W04

EKON1P_W05

EKON1P_W06

charakterystyk drugiego stopnia dla
danego obszaru i profilu Polskiej
Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie
MNiSW)

EKON1P_W02

w zakresie WIEDZY
Ma podstawową wiedzę o genezie ekonomii i
jej miejscu w obszarze nauk społecznych. Zna
powiązania ekonomii z innymi dyscyplinami,
a w szczególności: finansów, nauki o
zarządzaniu, prawa.
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
teorie ekonomiczne, najważniejsze
twierdzenia i ich odniesienie do
rzeczywistych zjawisk.
Zna ogólną metodologię badań w zakresie
ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem
zastosowania narzędzi matematycznych,
statystycznych oraz ekonometrii praktycznej.
Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą
stosunków ekonomicznych (handlowych,
finansowych) oraz ich uwarunkowań w skali
krajowej i międzynarodowej, w tym w ramach
ugrupowań integracyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem Unii Europejskiej. Rozumie
ich złożoność.
Zna i rozumie fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji, w szczególności
związane ze zrównoważonym rozwojem.
Posiada wiedzę - w stopniu zaawansowanymdotyczącą polityki gospodarczej i społecznej,

Odniesienie kierunkowych
efektów kształcenia do:

charakterystyk drugiego stopnia dla
danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji (rozporządzenie
MNiSW)

EKON1P_W01

Po ukończeniu studiów na kierunku
EKONOMIA absolwent:

uniwersalnych charakterystyk dla
danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji (ustawa o ZSK)

Symbole
efektów
kształcenia na
kierunku
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EKON1P_W08
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EKON1P _U03

EKON1P _U04

EKON1P _U05

działalności JST. Rozumie dylematy
wyborów dokonywanych na szczeblu
makroekonomicznym i regionalnym oraz ich
potencjalne skutki dla podmiotów
gospodarczych.
Ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu
przedsiębiorstw, w tym o specyfice małych i
średnich firm. Zna zasady zakładania małego
biznesu oraz prawne, finansowe i
ekonomiczne uwarunkowania jego rozwoju.
Rozumie założenia i dylematy społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Posiada wiedzę w stopniu zaawansowanym z
zakresu rachunkowości, w tym
rachunkowości zarządczej, finansowej i
ubezpieczeniowej oraz zna możliwości jej
praktycznego zastosowania w samodzielnie
prowadzonym biznesie.
Zna i rozumie istotę przedsiębiorczości,
innowacyjności oraz uwarunkowania
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich
znaczenie dla rozwoju i unowocześniania
gospodarki krajowej.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej oraz prawa autorskiego.
Rozumie konieczność ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej w
przedsiębiorstwie oraz zna przepisy prawne
dotyczące ujawniania informacji.
Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz udzielania pomocy przedmedycznej.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi identyfikować i prawidłowo
interpretować zjawiska i procesy społecznogospodarcze zachodzące w gospodarce
krajowej i gospodarce światowej,
wykorzystując wiedzę z dyscypliny ekonomii
oraz dyscyplin pokrewnych, tj. finansów i
nauki o zrządzaniu.
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
formułowania i rozwiązywania złożonych i
nietypowych problemów ujawniających się w
procesach społeczno-gospodarczych( sytuacje
kryzysowe, ryzyka, zagrożenia) w
przedsiębiorstwie i innych organizacjach, w
warunkach niepewności i ograniczonej
przewidywalności.
Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł
oraz informacji ekonomicznej i finansowej z
nich pochodzącej, dokonywać oceny,
krytycznej analizy i syntezy zgromadzonej
informacji.
Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania
koncepcyjne i praktyczne w przedsiębiorstwie
i innych organizacjach, w zmiennych i nie w
pełni przewidywalnych warunkach.
Potrafi dokonać wyboru oraz zastosować
właściwe metody i narzędzia, w tym techniki
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informacyjno-komunikacyjne (ICT), do
rozwiązywania problemów oraz
innowacyjnego wykonania zadań
praktycznych w przedsiębiorstwie i innych
organizacjach.
Potrafi prognozować praktyczne skutki
P6U_U
procesów gospodarczych i zjawisk
społecznych, oceniać ryzyka i zagrożenia z
nimi związane, z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi stosowanych
w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem metod
ilościowych, w tym ekonometrii praktycznej.
Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami P6U_U
normatywnymi- prawnymi i etycznymi- w
celu innowacyjnego wykonywania zadań,
wynikających z działalności przedsiębiorstw,
w tym małego biznesu oraz innych
organizacji.
Potrafi komunikować się z użyciem
P6U_U
specjalistycznej terminologii z zakresu
ekonomii i dyscyplin pokrewnych, w tym
finansów i rachunkowości oraz zarządzania.
Umie wykorzystać tę terminologię w
wystąpieniach i prezentacjach
multimedialnych, dotyczących zagadnień
społeczno-gospodarczych.
Potrafi brać udział w debacie nad
P6U_U
zagadnieniami współczesnej gospodarki,
przedstawiając i oceniając opinie, stanowiska
na temat problemów ekonomicznospołecznych ujawniających się zarówno w
gospodarce krajowej, jak i międzynarodowej,
w tym w Unii Europejskiej.
Potrafi planować i organizować pracę własną
P6U_U
i zespołową w przedsiębiorstwie, w tym w
małym biznesie i w innych organizacjach,
wykorzystując wiedzę zdobytą w procesie
kształcenia i w trakcie praktyk zawodowych.
Posiada umiejętność samodzielnego
P6U_U
planowania i realizacji własnego uczenia się
przez całe życie, we wszystkich dostępnych
formach doskonalenia oraz uzupełniania
wiedzy i umiejętności.
Potrafi posługiwać się językiem obcym na
P6U_U
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
P6U_K
wiedzy i umiejętności w kontekście
zmieniającego się otoczenia społecznogospodarczego, w tym uwarunkowań
działania przedsiębiorstw.
Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
P6U_K
problemów poznawczych i praktycznych w
sferze społeczno-gospodarczej.
Jest gotów do wypełniania zobowiązań
P6U_K
społecznych jako pracownik
przedsiębiorstwa, urzędu lub innych
organizacji bądź jako przedsiębiorca. Jest
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gotów do współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego oraz
inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego.
Działa w sposób przedsiębiorczy, respektując
w działalności zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu, krytycznie
oceniając działania własne oraz zespołów i
organizacji, w których uczestniczy.
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych (pracownika firmy, urzędnika,
kierownika zespołu, przedsiębiorcy) oraz
kultywowania zasad etyki zawodowej w
środowisku pracy i egzekwowania postawy
etycznej od innych. Upowszechnia wzory
właściwego postępowania poza środowiskiem
pracy.
Dba o dorobek i tradycje zawodu ekonomisty,
przyjmując odpowiedzialność za skutki
podejmowanych działań własnych, działań
zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.
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