Załącznik do uchwały Senatu nr 72 /2016
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
EKONOMIA
studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów ekonomia należy do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych,
dyscypliny: ekonomia (dyscyplina wiodąca), finanse, nauki o zarządzaniu.
Objaśnienie oznaczeń:
EKON (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
P – profil praktyczny
1 – studia pierwszego stopnia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
S1P – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu
praktycznym
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
Symbole efektów
Opis kierunkowych efektów kształcenia
kształcenia na
Po ukończeniu studiów na kierunku absolwent:
kierunku

EKON1P_W01
EKON1P _W02

EKON1P _W03

EKON1P _W04
EKON1P _W05
EKON1P _W06
EKON1P _W07
EKON1P _W08
EKON1P _U01
EKON1P _U02
EKON1P _U03
EKON1P _U04

WIEDZA
zna genezę pojęcia ekonomii i podstawową terminologię
stosowaną w nauce ekonomii
posiada podstawową wiedzę z zakresu innych nauk
społecznych: finansów, zarządzania, prawa i zna ich
powiązania z nauką ekonomii
zna główne teorie ekonomiczne, najważniejsze
twierdzenia i ich odniesienie do rzeczywistych zjawisk
ekonomicznych
zna podstawowe relacje w stosunkach ekonomicznych
(handlowych,
finansowych)
w
skali
krajowej
i międzynarodowej
zna podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz
podmiotów sektora publicznego
posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
zna podstawowe narzędzia matematyczne, statystyczne
i ekonometryczne, używane w badaniach ekonomicznych
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa,
w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i znane narzędzia
do analizy danych ekonomicznych
potrafi ocenić zjawiska gospodarcze i finansowe
zachodzące w skali kraju i w skali międzynarodowej
potrafi określić przyczyny zjawisk ekonomicznych oraz

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru nauk
społecznych

S1P_W01
S1P_W01
S1P_W05
S1P_W02
S1P_W04
S1P_W09
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W08
S1P_W02
S1P_W11
S1P_W03
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W10
S1P_U01
S1P_U02
S1P_U08
S1P_U03
S1P_U03

EKON1P _U05
EKON1P _U06

EKON1P _U07

EKON1P _U08
EKON1P _U09

EKON1P _K01
EKON1P _K02
EKON1P _K03
EKON1P _K04
EKON1P _K05
EKON1P _K06

EKON1P _K07

prognozować ich przebieg
potrafi prawidłowo posługiwać się przepisami prawa
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną oraz
wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych
w
rozwiązywaniu
praktycznych
problemów
ekonomicznych
potrafi przygotować pracę pisemną, dotyczącą
szczegółowych
zagadnień
ekonomicznych,
z wykorzystaniem źródeł literaturowych oraz danych
empirycznych
potrafi wypowiadać się w sposób precyzyjny i spójny na
temat określonych zagadnień ekonomicznych
potrafi posługiwać się językiem obcym, w zakresie
ekonomii, na poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE
ma świadomość, że posiadana wiedza się dezaktualizuje,
rozumie potrzebę rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać
nabytą wiedzę i doskonalić umiejętności
potrafi współdziałać w zespole rozwiązującym problemy
ekonomiczne
umie określić priorytety w celu realizacji określonego
zadania
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest
gotowy do podejmowania wyzwań
wyznacza kierunek własnego rozwoju zawodowego
prawidłowo ocenia ryzyko związane z prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej
postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane
z wykonywaniem zawodu

S1P_U04
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07

S1P_U09

S1P_U10
S1P_U11

S1P_K01
S1P_K06
S1P_K02
S1P_K05
S1P_K03
S1P_K07
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K04
S1P_K04
S1P_K06

