Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 82/2012

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA
(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w
zakresie nauk społecznych

Objaśnienie oznaczeń:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
2 – studia drugiego stopnia
A – profil ogólnoakademicki
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

S1A (S2A) – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Wiedza (Ekonomia – Nauki społeczne)

Nr efektu

K_W01

Wiedza absolwenta studiów
pierwszego stopnia

Zna strukturę i funkcje nauk
ekonomicznych i ich bliskie
powiązania z innymi
naukami społecznymi

Odniesienie do efektów
kształcenia z zakresu
wiedzy dla obszaru nauk
społecznych

Nr efektu

S1A_W01

K_W01

Wiedza absolwenta studiów
drugiego stopnia

Ma wiedzę o teoriach wyboru
ekonomicznego i społecznego w
warunkach niepewności i ryzyka
w sakli mikro i
makroekonomicznej

Odniesienie do efektów
kształcenia z zakresu
wiedzy dla obszaru nauk
społecznych
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W05

K_W02

K_W03

Ma wiedzę o teoriach
wyboru ekonomicznego i
społecznego w skali
przedsiębiorstwa

S1A_W02

Ma wiedzę o funkcjach
państwa, sektorze
publicznym i finansach
publicznych w warunkach
integracji i globalizacji, zna

S1A_W07

K_W02

S1A_W03

Zna teorie ekonomiczne
głównego nurtu oraz współczesne
teorie rozwoju gospodarczego

S1A_W04

S1A_W09

S2A_W01
S2A_W08
S2A_W09

K_W03

Ma wiedzę pozwalającą mu
rozumieć związki prawa
cywilnego i gospodarczego, teorii
zarządzania oraz podstawa
socjologii z procesami społeczno-

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04

podstawowe teorie
makroekonomiczne

ekonomicznymi w skali
globalnej, lokalnej i
przedsiębiorstwa

S2A_W05
S2A_W07
S2A_W08
S2A_W09
S2A_W10

K_W04

Ma ogólną wiedzę o
gospodarce rynkowej

S1A_W05

K_W04

Zna nowoczesne metody
gromadzenia, przetwarzania i
interpretacji danych a w
szczególności: statystyki
opisowej i matematycznej,
informatyki biznesowej, analizy
finansowej, modeli
ekonometrycznych i badań
rynkowych, metod
prognozowania i ma wiedzę o ich
zastosowaniu

S2A_W06

K_W05

Zna teorie globalizacji i integracji
oraz międzynarodowych
stosunków gospodarczych

S2A_W01

S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09

K_W05

Ma ogólną wiedzę o
finansach przedsiębiorstwa i
organizacji niezarobkowych

S1A_W05
S1A_W08
S1A_W09

S2A_W08
S2A_W09

K_W06

Ma wiedzę o zachowaniach
człowieka na rynku, w
przedsiębiorstwie i
organizacji

S1A_W03
S1A_W04
S1A_W08

K_W06

Ma pogłębioną wiedzę o
funkcjonowaniu rynku
czynników produkcji,
finansowego oraz dóbr i usług

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W05
S2A_W06
S2A_W07

K_W07

Zna podstawowe instytucje i
zasady prawa

S1A_W10

K_W08

Ma podstawową wiedze z
zakresu innowacji i
gospodarki opartej na wiedzy

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
S1A_W08

K_W09

Zna podstawowe metody
gromadzenia, przetwarzania i
interpretacji danych a w
szczególności: statystyki,
podstaw informatyki
biznesowej, analizy
ekonomicznej i finansowej,

S1A_W06

modeli ekonometrycznych i
badań rynkowych i ma
wiedzę o ich zastosowaniu
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Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w
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Objaśnienie oznaczeń:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
2 – studia drugiego stopnia
A – profil ogólnoakademicki
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
S1A (S2A) – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Umiejętności (Ekonomia – Nauki społeczne)

Nr efektu

K_U01

K_U02

K_U03

Umiejętności absolwenta
studiów pierwszego stopnia

Potrafi wybrać i
zastosować adekwatne do
problemu metody w
analizie ekonomicznej i
finansowej

Odniesienie do efektów
kształcenia w zakresie
umiejętności dla obszaru
nauk społecznych

Nr efektu

S1A_U02

K_U01

S1A_U03

Umiejętności absolwenta
studiów drugiego stopnia

Potrafi projektować cele,
metody i zakres analizy
ekonomicznej i finansowej

Odniesienie do efektów
kształcenia w zakresie
umiejętności dla obszaru
nauk społecznych
S2A_U02
S2A_U03

S1A_U06

S2A_U06

S1A_U07

S2A_U07

Potrafi dostrzegać
problemy i wyjaśniać fakty
zachodzące w skali
organizacji
(mikroekonomicznej) i jej
otoczenia społecznoekonomicznego

S1A_U01

Potrafi porozumiewać się i
korzystać z doradztwa
specjalistów z różnych
dziedzin wiedzy

S1A_U07

K_U02

S1A_U03
S1A_U06
S1A_U07

Potrafi dostrzegać problemy i
wyjaśniać fakty oraz procesy
społeczno-ekonomiczne w skali
globalnej, lokalnej, gospodarki i
organizacji z uwzględnieniem
ich otoczenia

S1A_U08

S2A_U01
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

K_U03

Twórczo wykorzystuje wiedzę
ekonomiczną oraz wiedzę z
innych dyscyplin naukowych

S2A_U05
S2A_U07
S2A_U08

K_U04

Potrafi oceniać swoje
działania ze względu na ich
skutki ekonomicznofinansowe, prawne i
moralne

S1A_U05

K_U04

Podejmuje decyzje, które są
zgodne z interesem organizacji
oraz normami prawnymi i
etycznymi

S2A_U05

K_U05

Posiada umiejętność
jasnego i logicznego
raportowania zamierzeń i
efektów zawodowych w
mowie i piśmie w języku
polskim oraz zna jeden
język obcy w stopniu
czynnym (B2)

S1A_U08

K_U05

Posiada umiejętność jasnego i
logicznego raportowania
zamierzeń i efektów
zawodowych w mowie i piśmie
w języku polskim i obcym
(B2+)

S2A_U08

Potrafi formułować
oczekiwania wobec technologii
informatycznych

S2A_U04

Potrafi prognozować procesy
gospodarcze w skali globalnej,
lokalnej, gospodarki i
organizacji, z wykorzystaniem
zawansowanych metod i
narzędzi.

S2A_U04

K_U06

K_U07

S1A_U09
S1A_U010
S1A_U011

Potrafi wykorzystać
technologie informatyczne

S1A_U04

Potrafi prognozować
procesy gospodarcze w
skali organizacji i jej
najbliższego otoczenia, z
wykorzystaniem
standardowych metod i
narzędzi

S1A_U03

K_U06

S1A_U06

S1A_U04

K_U07

S2A_U09
S2A_U10
S2A_U11

S2A_U06

K_U08

Dostrzega nowe trendy w
gospodarce w skali globalnej,
regionalnej i lokalnej

S2A_U01
S2A_U03
S2A_U06

K_U09

Interpretuje zachowania
człowieka na rynku, w
przedsiębiorstwie oraz
organizacji

S2A_U01
S2A_U03
S2A_U06

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA
(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w
zakresie nauk społecznych

Objaśnienie oznaczeń:
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
2 – studia drugiego stopnia
A – profil ogólnoakademicki
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W – kategoria wiedzy
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01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Kompetencje (Ekonomia – Nauki społeczne)

Nr efektu

K_K01

Kompetencje absolwenta
studiów pierwszego stopnia

Wykazuje zdolność i
gotowość do współpracy w
realizacji projektów
społeczno-ekonomicznych

K_K02

Posługuje się nowoczesnymi
środkami informacji i
komunikacji

K_K03

Uczestniczy w badaniach
diagnostyczno-analitycznych
wykorzystując właściwe
metody dla oceny: kondycji
ekonomiczno-finansowej
organizacji, procesów
rynkowych i otoczenia
społeczno-gospodarczego oraz
prognozowania ich zachowań.
Podejmuje odpowiedzialność
za wykonywane czynności

Odniesienie do efektów
kształcenia w zakresie
kompetencji dla obszaru
nauk społecznych

Nr
efektu

Kompetencje absolwenta
studiów drugiego stopnia

S1A_K01

K_K01

Bierze twórczy udział w
grupach realizujących określony
projekt społeczno-ekonomiczny

S1A_K05

S1A_K01
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K05

K_K02

Posługuje się nowoczesnymi
środkami informacji i
komunikacji w
wielokulturowych otoczeniu

K_K03

Potrafi zidentyfikować
zagrożenia organizacji oraz
ocenić i interpretować procesy
w gospodarce i na świecie a
także otoczeniu społecznogospodarczym

Odniesienie do efektów
kształcenia w zakresie
kompetencji dla obszaru
nauk społecznych
S2A_K01
S2A_K05

S2A_K03
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K06

K_K04

K_K05

K_K06

K_K04

Akceptuje zmiany i
uczestniczy w realizacji
innowacji

W wykonywaniu zawodu
postępuje profesjonalnie i
zgodnie z regułami etyki

S1A_K04

Wykazuje zdolność do
uzupełniania nabytej wiedzy i
umiejętności

S1A_K04

K_K05

K_K06

S1A_K06

Rozwija i skutecznie
wykorzystuje zdolności
interpersonalne.
K_K07

Zna ogólne zasady tworzenia i
rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości,
wykorzystując wiedzę ze
studiowanej dyscypliny

S1A_K07

K_K07

Projektuje i kieruje badaniami
diagnostyczno-analitycznymi,
podejmując odpowiedzialność
za wykonywane czynności

S2A_K02

Jest animatorem
przedsiębiorczości

S2A_K01

Rozszerza swoją wiedzę i
doskonali swoje umiejętności.
Wykonuje zawód profesjonalnie
i zgodnie z regułami etyki

S2A_K04

Potrafi zastosować nowoczesne
metody analityczne i
prognostyczne do oceny i
przewidywania zjawisk
ekonomicznych.

S2A_K05

S2A_K03

S2A_K07

S2A_K06

