
Uchwała Nr 71 /2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia 
na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku 
studiów ekonomia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące 
załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Senatu  nr  71 /2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
EKONOMIA  

studia drugiego stopnia-profil ogólnoakademicki 

 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia Ekonomia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
EKON (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 
2A-studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
S2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 

 
 

Symbol 

 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Ekonomia 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

studiów Ekonomia absolwent: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

w obszarze 
kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych 

WIEDZA 
EKON2A_W01 ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, 

ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych 
nauk, posiada wiedzę z zakresu ekonomiki regionalnej, lokalnej i 
obszarów metropolitalnych 

S2A_W01 

EKON2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach organizacji 
gospodarczych i społecznych, gospodarowaniu funduszami 
unijnymi, zasobami ludzkimi oraz pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych organizacji gospodarczych w regionach 

S2A_W02 

EKON2A_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organizacjami 
gospodarczymi i społecznymi w skali regionalnej, UE i 
międzynarodowej, posiada pogłębioną wiedzę na temat 
przestrzennych wymiarów gospodarki w skali makro, mezo i 
mikro 

S2A_W03 

EKON2A_W04 ma wiedzę o różnych rodzajach relacji ekonomicznych i 
występujących między nimi prawidłowościach  

S2A_W04 

EKON2A_W05 ma szeroką wiedzę o człowieku jako twórcy systemów 
społecznych i gospodarczych, oraz pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka 

S2A_W05 

EKON2A_W06 zna w stopniu pogłębionym metody i narzędzia opisu i analizy 
organizacji gospodarczych i procesów w nich zachodzących oraz 
identyfikowania prawidłowości  

S2A_W06 

EKON2A_W07 ma zaawansowaną wiedzę na temat norm i reguł (prawnych, S2A_W07 



organizacyjnych, zawodowych, etycznych) determinujących 
struktury organizacji społecznych, gospodarczych i ich 
prawidłowości 

EKON2A_W08 ma pogłębioną wiedzę o przesłankach i procesach zmian struktur 
wybranych organizacji w tym społecznych oraz o rządzących 
tymi zmianami prawidłowościach 

S2A_W08 

EKON2A_W09 posiada wiedzę na temat czynników lokalizacji jednostek 
gospodarczych, ma pogłębioną wiedzę o wybranych 
organizacjach gospodarczych i o ich ewolucji 

S2A_W09 

EKON2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 
gospodarczego, ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz ma świadomość konieczności kierowania 
zasobami własności intelektualnej 

S2A_W10 

EKON2A_W11 zna zasady indywidualnej przedsiębiorczości, oparte na wiedzy z 
dziedziny nauk ekonomicznych  

S2A_W11 

EKON2A_W12 ma wiedzę pogłębioną o głównych teoriach i metodach 
badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych  
i pokrewnych 

S2A_W06 

EKON2A_W13 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badania zjawisk i procesów 
ekonomicznych metodami jakościowymi i ilościowymi 

S2A_W06 

EKON2A_W14 ma dobre rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu 
ekonomii oraz zna nowe osiągnięcia w wybranych działach 
ekonomii stosowanej 

S2W_W01 

EKON2A_W15 ma zaawansowaną wiedzę na temat prawidłowości rozwoju 
społeczno-gospodarczego, posiada wiedzę na temat badania sieci 
współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego regionów 

S2W_W07 

EKON2A_W16 ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii z obszaru 
nauk społecznych i stosowanych metod badawczych  

S2W_W01 

EKON2A_W17 posiada wiedzę o najnowszych metodach pozyskiwania i 
przetwarzania danych w dziedzinie nauk ekonomicznych 

 
S2W_W06 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
EKON2A_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 

ekonomiczne  oraz wzajemne relacje między tymi  zjawiskami  
S2A_U01 

EKON2A_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz potrafi 
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody 
analiz 

S2A_U02 

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 

S2A_U03 

EKON2A_U04 potrafi modelować i prognozować złożone procesy ekonomiczne 
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi z 
dziedziny nauk ekonomicznych   

S2A_U04 

EKON2A_U05 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów ekonomicznych i 
wybranych społecznych 

S2A_U05 

EKON2A_U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych 
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę 
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy ekonomicznej 

S2A_U06 

EKON2A_U07 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 
konkretnego problemu ekonomicznego i przeprowadzenia 
procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

S2A_U07 

EKON2A_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk S2A_U08 



ekonomicznych i społecznych, rozszerzoną o umiejętność 
pogłębionej oceny tych zjawisk, z zastosowaniem metody 
badawczej 

EKON2A_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac 
pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za 
podstawowy dla dziedziny nauk ekonomicznych  

S2A_U09 

EKON2A_U10 posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie nauk 
ekonomicznych 

S2A_U10 

EKON2A_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych i 
dyscypliny ekonomia,  zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2+  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

S2A_U11 

EKON2A_U12 umie integrować  różne podejścia teoretyczne do wyjaśniania 
genezy i konsekwencji obserwowanych zjawisk  gospodarczych  

S2A_U01 

EKON2A_U13 potrafi współpracować w zespole i przewidywać zachowania 
innych ludzi 

S2A_U03 

EKON2A_U14 umie posługiwać się wieloma różnymi metodami pozyskiwania i 
przetwarzania danych właściwych dla kierunku ekonomia 

S2A_U04 

EKON2A_U15 potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze 
wykorzystując różne podejścia, metody, techniki badawcze  

S2A_U05 

EKON2A_U16 umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska 
gospodarcze  

S2A_U07 

EKON2A_U17 potrafi ocenić z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej 
procesy wyborów lokalizacyjnych przedsiębiorstw 

S2A_U06 

EKON2A_U18 posiada umiejętność oceny decyzji podjętych w procesach 
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 

S2A_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
EKON2A_K01 rozumie potrzebę ustawicznego  uczenia się, potrafi inspirować 

do uczenia się inne osoby oraz organizować procesy uczenia  
S2A_K01 

EKON2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role 

S2A_K02 

EKON2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

S2A_K03 

EKON2A_K04 potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty 

S2A_K04 

EKON2A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów 
gospodarczych oraz  potrafi przewidywać skutki ekonomiczne 
swojej działalności 

S2A_K05 

EKON2A_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności z 
dziedziny nauk ekonomicznych oraz poszerzać ją o wymiar 
interdyscyplinarny 

S2A_K06 

EKON2A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S2A_K07 
EKON2A_K08 jest przygotowany do kierowania różnymi organizacjami 

gospodarczymi 
S2A_K06 

EKON2A_K09 posiada wysoką świadomość zasad etyki zawodowej i 
odpowiedzialności moralnej za swe postępowanie 

S2A_K07 

EKON2A_K10 jest przygotowany do podjęcia  decyzji zawodowych  i 
konsekwentnie je realizuje  

S2A_K04 

EKON2A_K11 ma poczucie odpowiedzialność za działania własne i 
współpracowników 

S2A_K06 

EKON2A_K12 ma świadomość swych obowiązków i powinności zawodowych, 
rozumiejąc istotę i wartość celów racjonalnego gospodarowania 

S2A_K03 

 


