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Efekty kształcenia 

 Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 
 Poziom kształcenia:         studia II stopnia 
 Profil kształcenia:             ogólnoakademicki 

Symbol Kierunkowe efekty kształcenia 
Odniesienie  

do obszarowych 

 WIEDZA  

K_W01 
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk 
społecznych i relacjach do innych nauk.  

S1A_W01 

K_W02 
Ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej 
związków z gospodarką światową z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji.  

S1A_W03 
S1A_W09 

K_W03 
Ma elementarną wiedzę o rynkowym oraz publicznym systemie finansowym. Zna struktury 
oraz mechanizmy rynków finansowych, a także ma wiedzę na temat wykorzystania 
instrumentów finansowych do równoważenia ryzyka oraz optymalizacji decyzji finansowych. 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W06 

K_W04 

Zna podstawowe techniki pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji i przetwarzania danych 
oraz informacji właściwych dla nauk ekonomicznych. Zna metody i narzędzia analizy 
ekonomicznej i strategicznej oraz metody wspomagania działalności przedsiębiorstw 
z wykorzystaniem tych narzędzi. 

S1A_W06 

K_W05 
Ma podstawową wiedzę o instytucjach finansowych, instytucjach kontroli finansowej oraz 
relacjach zachodzących między nimi.  Rozumie wpływ polityki pieniężnej banku centralnego 
oraz polityki fiskalnej na działalność podmiotów gospodarczych.  

S1A_W02 
S1A_W06 

K_W06 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, matematyki 
finansowej, statystyki, ekonometrii i badań operacyjnych przydatną do formułowania 
i rozwiązywania zagadnień z zakresu ekonomii i nauk społecznych. Zna sposoby budowy 
i rozwiązywania prostych modeli matematycznych odnoszących się do zjawisk 
ekonomicznych. 

S1A_W06 

K_W07 
Ma wiedzę na temat podmiotów sektora finansów publicznych, procedurach uchwalania, 
wykonywania i realizowania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Rozróżnia i charakteryzuje system gospodarki regionalnej.  

S1A_W01 
S1A_W03 

K_W08 
Zna ogólne zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw, zarządzania finansami oraz 
konsekwencje zmian w otoczeniu ekonomicznym dla efektów finansowych przedsiębiorstwa 
wykazanych w jego sprawozdaniach finansowych. 

S1A_W08 

K_W09 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kreujących politykę ekonomiczną i społeczną 
państwa i UE, prawnym umocowaniu tych instytucji, celach polityki społecznej 
i ekonomicznej oraz źródłach finansowania programów gospodarczych i społecznych. Zna 
uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia kształtowania oraz realizacji polityki gospodarczej 
i społecznej państwa i Unii Europejskiej. 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W10 

Identyfikuje fundamentalne zasady teorii przedsiębiorstwa oraz zarządzania produkcją 
i usługami w przedsiębiorstwie. Ma podstawową wiedzę na temat form prowadzenia 
działalności gospodarczej, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, prawnych form ich 
organizacji i czynników wpływających na ich funkcjonowanie i rozwój.  

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W11 

K_W11 
Ma podstawową wiedzę o człowieku w aspekcie psychologicznym, etycznym, a także 
o motywach jego działalności w procesie gospodarowania. Charakteryzuje funkcje 
kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania.  

S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W07 
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K_W12 
Definiuje i interpretuje podstawowe normy prawne. Ma podstawową wiedzę w zakresie 
ochrony własności intelektualnej, tj. ochrony prawno-autorskiej i ochrony własności 
przemysłowej.  

S1A_W07 
S1A_W10 

K_W13 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, 
określających przedmiot i podmiot rachunkowości oraz prawa podatkowego. Ma 
podstawową wiedzę o relacjach między krajowymi a międzynarodowymi standardami 
określającymi system rachunkowości. 

S1A_W03 
S1A_W07 

K_W14 
Ma wiedzę o operacjach gospodarczych o ich przyczynach, przebiegu i konsekwencjach dla 
sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych przedstawionej w bilansie i rachunku 
zysków i strat oraz na kontach księgowych. 

S1A_W08 

K_W15 
Ma wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych naukom ekonomicznym niezbędnych dla 
wykształcenia kompetentnego ekonomisty. 

S1A_W11 

K_W16 
Ma wiedzę praktyczną o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych zdobytą w ramach 
odbytych praktyk i staży studenckich.  

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W11 

K_W17 
Ma wiedzę na temat metodyki tworzenia opracowań badawczych. Zna zasady tworzenia 
logicznej struktury takiego opracowania oraz właściwego przygotowania go pod względem 
merytorycznym. 

S1A_W06 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje 
między zjawiskami i procesami ekonomicznymi. 

S2A_U01 

K_U02 

Potrafi wykorzystać rozszerzoną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 
procesów i zjawisk zachodzących gospodarce światowej. Potrafi dokonać wyboru metod 
badawczych w celu analizy szans i zagrożeń związanych z działalnością podmiotów 
gospodarczych na rynku krajowym i międzynarodowym. 

S2A_U02 

K_U03 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania przyczyn procesów społecznych 
i ekonomicznych. Potrafi sformułować i zweryfikować hipotezy badawcze i opinie na temat 
sytuacji badanych jednostek i przebiegu procesów gospodarczych. 

S2A_U03 

K_U04 
Potrafi z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych modelować, 
prognozować i oceniać złożone procesy społeczno-ekonomiczne. 

S2A_U04 

K_U05 
Sprawnie posługuje się przepisami prawa krajowego i europejskiego w celu uzasadnienia 
i rozwiązywania konkretnych problemów i decyzji podejmowanych w działalności 
gospodarczej. 

S2A_U05 
 

K_U06 
Potrafi wykorzystać zaawansowane metody analizy finansowej podmiotów gospodarczych 
i weryfikuje uzyskane wyniki oraz poddaje je krytycznej ocenie. 

S2A_U06 

K_U07 
Rozumie i analizuje problemy funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajowej i regionalnej 
oraz potrafi właściwie ocenić wybrane problemy ekonomiczne i społeczne w podmiotach 
gospodarczych z zastosowaniem przyjętej metody badawczej. 

S2A_U07 
S2A_U08 

K_U08 
Posiada umiejętność analizy i interpretacji problemów występujących w praktyce 
gospodarczej, z zastosowaniem zaawansowanych metod ilościowych. 

S2A_U08 

K_U09 

Potrafi stworzyć logiczną strukturę szerszego opracowania badawczego oraz zredagować 
go poprawnie pod względem merytorycznym, formalnym i językowym.  
Posiada umiejętność rozumienia specjalistycznych tekstów w języku obcym oraz pogłębioną 
umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku angielskim, 
poruszających zagadnienia ekonomiczne oraz problemy o charakterze interdyscyplinarnym, 
mieszczące się w obszarze studiowanych dyscyplin wiedzy.   

S2A_U09 
S2A_U10 
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K_U10 
Posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sposób płynny i spontaniczny. 
Używając właściwych sformułowań potrafi umiejętnie wypowiadać się na tematy społeczne, 
ekonomiczne i zawodowe. 

S2A_U11 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych. 

S2A_K01 

K_K02 
Przestrzega i propaguje etyczne postawy i wrażliwość społeczną w ramach wyznaczonych 
ról organizacyjnych i społecznych. 

S2A_K02 

K_K03 
Potrafi współpracować w grupie, przygotowującej projekty z obszaru działalności finansowej 
i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. Potrafi pokierować przygotowaniem takiego 
projektu, określając priorytety służące jego realizacji.   

S2A_K02 
S2A_K03 

K_K04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą zawodową na rykach 
finansowych oraz dotyczących prawnych i finansowych aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej w wymiarze krajowym i zagranicznym. 

S2A_K04 

K_K05 
Potrafi uczestniczyć w różnych projektach przewidując wielokierunkowe skutki swojej 
działalności dotyczące sfery ekonomicznej, społecznej, finansowej i ekologicznej. 

S2A_K05 

K_K06 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 
w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. 

S2A_K06 

K_K07 
Potrafi podjąć pracę zawodową i efektywnie funkcjonować na rynku pracy w sektorze 
prywatnym i publicznym zarówno w kraju jak i za granicą. 

S2A_K04 
S2A_K06 

K_K08 Potrafi samodzielnie uruchomić i prowadzić działalność gospodarczą. S2A_K07 

 


