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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

EKONOMIA 

studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki 
 

 

Objaśnienie oznaczeń 

EKON (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia 

2 (przed podkreślnikiem) - studia drugiego stopnia 

A (przed podkreślnikiem) - profil ogólnoakademicki 

W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne (po podkreślniku) - numer efektu kształcenia 

 

Symbole  

efektów  

kształcenia  

na kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku  

Ekonomia 

absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 

kształcenia do: 
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w zakresie WIEDZY 

EKON2A_W01 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk ekono-

micznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych    

i relacjach do innych nauk, posiada wiedzę z zakresu 

ekonomiki regionalnej, lokalnej i obszarów metropo-

litalnych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach organi-

zacji gospodarczych i społecznych, gospodarowaniu 

funduszami unijnymi, zasobami ludzkimi oraz pogłę-

bioną w odniesieniu do wybranych organizacji go-

spodarczych w regionach 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organiza-

cjami gospodarczymi i społecznymi w skali regional-

nej i międzynarodowej (w tym UE). Posiada pogłę-

bioną wiedzę na temat przestrzennych wymiarów 

gospodarki w skali makro, mezo i mikro 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG/K 

EKON2A_W04 ma wiedzę o różnych rodzajach relacji ekonomicz-

nych i występujących między nimi prawidłowościach 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W05 ma szeroką wiedzę o człowieku jako twórcy syste-

mów społecznych i gospodarczych, oraz pogłębioną 

w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności 

człowieka 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG/K 

EKON2A_W06 zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia opisu 

i analizy organizacji gospodarczych i procesów w nich 

zachodzących oraz identyfikowania prawidłowości 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W07 ma zaawansowaną wiedzę na temat norm i reguł 

(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycz-

nych) determinujących struktury organizacji społecz-

nych, gospodarczych i ich prawidłowości 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 



EKON2A_W08 ma pogłębioną wiedzę o przesłankach i procesach 

zmian struktur wybranych organizacji w tym spo-

łecznych oraz o rządzących tymi zmianami prawi-

dłowościach 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W09 posiada wiedzę na temat czynników lokalizacji jedno-

stek gospodarczych, ma pogłębioną wiedzę o wybra-

nych organizacjach gospodarczych i o ich ewolucji 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W010 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

prawa gospodarczego, ochrony własności przemysło-

wej i prawa autorskiego oraz ma świadomość koniecz-

ności kierowania zasobami własności intelektualnej 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

EKON2A_W011 zna zasady indywidualnej przedsiębiorczości, oparte 

na wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

EKON2A_W012 ma wiedzę pogłębioną o głównych teoriach i meto-

dach badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych               

i pokrewnych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W013 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badania zjawisk 

i procesów ekonomicznych metodami jakościowymi 

i ilościowymi 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W014 ma dobre rozeznanie w najnowszych publikacjach              

z zakresu ekonomii oraz zna nowe osiągnięcia w 

wybranych działach ekonomii stosowanej 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W015 ma zaawansowaną wiedzę na temat prawidłowości 

rozwoju społeczno-gospodarczego, posiada wiedzę 

na temat badania sieci współpracy na rzecz rozwoju 

gospodarczego regionów 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W016 ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii 

z obszaru nauk społecznych i stosowanych metod 

badawczych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

EKON2A_W017 posiada wiedzę o najnowszych metodach pozyskiwa-

nia i przetwarzania danych w dziedzinie nauk eko-

nomicznych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

EKON2A_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawi-

ska ekonomiczne  oraz wzajemne relacje między 

tymi  zjawiskami 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu                  

i analizowania przebiegu procesów i zjawisk ekono-

micznych oraz potrafi formułować własne opinie                     

i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UW 

EKON2A_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 

procesów i zjawisk ekonomicznych, formułować 

własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy 

badawcze i je weryfikować 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U04 potrafi modelować i prognozować złożone procesy 

ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych 

metod i narzędzi z dziedziny nauk ekonomicznych   

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U05 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, 

normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycz-

nymi) w celu rozwiązywania konkretnych proble-

mów ekonomicznych i wybranych społecznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 

w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o kry-

tyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej 

wiedzy ekonomicznej 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U07 posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu ekonomicznego                  

i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć 

w tym zakresie 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zja- P7U_U P7S_UW P7S_UW 



wisk ekonomicznych i społecznych, rozszerzoną                

o umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk, z zasto-

sowaniem metody badawczej 

EKON2A_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania róż-

nych prac pisemnych w języku polskim i języku 

obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny 

nauk ekonomicznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U010 posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych, w języku polskim i języku ob-

cym, w zakresie nauk ekonomicznych 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U011 ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekono-

micznych i dyscypliny ekonomia,  zgodne z wyma-

ganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskie-

go Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U012 umie integrować  różne podejścia teoretyczne do 

wyjaśniania genezy i konsekwencji obserwowanych 

zjawisk  gospodarczych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U013 potrafi współpracować w zespole i przewidywać 

zachowania innych ludzi; potrafi odpowiednio okre-

ślić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U014 umie posługiwać się wieloma różnymi metodami 

pozyskiwania i przetwarzania danych właściwych dla 

kierunku ekonomia; potrafi samodzielnie uzupełniać 

wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicz-

nych oraz poszerzać ją o wymiar interdyscyplinarny 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U015 potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badaw-

cze wykorzystując różne podejścia, metody, techniki 

badawcze 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U016 umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować 

zjawiska gospodarcze 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U017 potrafi ocenić z punktu widzenia racjonalności eko-

nomicznej procesy wyborów lokalizacyjnych przed-

siębiorstw 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

EKON2A_U018 posiada umiejętność oceny decyzji podjętych w pro-

cesach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

EKON2A_U019 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role i wykorzystując zdobytą wiedzę 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

EKON2A_K01 rozumie potrzebę ustawicznego  uczenia się, potrafi 

inspirować do uczenia się inne osoby oraz organizo-

wać procesy uczenia 

P7U_K P7S_KK  

EKON2A_K02 jest gotów do promowania zasad etycznych w dzia-

łalności zawodowej 

P7U_K P7S_KK  

EKON2A_K03 umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji pro-

jektów gospodarczych oraz  potrafi przewidywać 

skutki ekonomiczne swojej działalności 

P7U_K P7S_KO  

EKON2A_K04 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7U_K P7S_KR  

EKON2A_K05 jest przygotowany do kierowania różnymi organiza-

cjami gospodarczymi 

P7U_K P7S_KR  

EKON2A_K06 posiada wysoką świadomość zasad etyki zawodowej  

i odpowiedzialności moralnej za swe postępowanie 

P7U_K P7S_KO  

EKON2A_K07 jest przygotowany do podjęcia  decyzji zawodowych  

i konsekwentnie je realizuje 

P7U_K P7S_KR  

EKON2A_K08 ma poczucie odpowiedzialności za działania własne                

i współpracowników 

P7U_K P7S_KK  

EKON2A_K09 ma świadomość swych obowiązków i powinności 

zawodowych, rozumiejąc istotę i wartość celów ra-

cjonalnego gospodarowania 

P7U_K P7S_KK  

 


