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Koncepcja kształcenia 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów Wydział Informatyki i Ekonomii 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze 

(obszarach) kształcenia 

nauki społeczne 

dziedzina nauki ekonomiczne w ramach  dyscyplin: ekonomia, 

nauki o zarządzaniu, finanse 

Forma studiów niestacjonarne 

Liczba semestrów 4 semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi studiów 

120 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych 555 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

magister ekonomii 

Specjalność Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw 

Ekonomika Inwestycji i Nieruchomości 

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

Gospodarowanie zasobami ludzkimi 

Informatyka w biznesie i administracji 

Biznes elektroniczny 

Przedsiębiorczość społeczna  – (specjalność pod patronatem 

FOSa) 

 

 

 

Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia zakłada, że absolwent: 

- posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę w stosunku do studiów pierwszego stopnia -  w zakresie 

nauk ekonomicznych oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi,  

- posiada umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk 

i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznych 

w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową m.in. działaniami na jednolitym 

rynku europejskim, 

- jest przygotowany do opracowania projektów, skutecznej ich realizacji i świadczenia usług doradczych, 

- stosuje określone działania strategiczne jako menager w procesach prowadzenia i  podejmowania 

decyzji gospodarczych przez podmioty krajowe i działające za granicą, 

- zna język obcy na poziomie biegłości B2+, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem 

specjalistycznym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów.   

 

 

Studia ekonomiczne drugiego stopnia przygotowują do pracy zawodowej przyszłą kadrę kierowniczą wszystkich 

rodzajów przedsiębiorstw i instytucji publicznych krajowych i unijnych. Pozwalają na prowadzenie 

samodzielnej działalności gospodarczej.  

 

 

Treści podstawowe  

Wnioskowanie statystyczne, Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, Ekonomia menedżerska, 

Makroekonomia, Prawo gospodarcze, Historia myśli ekonomicznej 

 

Treści kierunkowe  

Ekonomia matematyczna, Rynek kapitałowy i finansowy, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Ekonomia 

międzynarodowa 
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Zajęcia ogólnouczelniane 

Język obcy (do wyboru), Wychowanie fizyczne (do wyboru) 

 

Na studiach II stopnia oferowane jest kształcenie w ramach specjalności o różnym charakterze. Koncepcja 

kształcenia zakłada, że wybór specjalności na studiach II stopnia następuje w momencie rekrutacji, stąd 

prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony 

kandydatów.  

 

 

Specjalności  

1. Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – absolwent, oprócz wiedzy, umiejętności i postaw społecznych 

zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia:  

- posiada pogłębioną wiedzę ekonomiczną niezbędną do swobodnego poruszania się po działach 

finansowych przedsiębiorstw, 

- rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi samodzielnie uzupełniać 

i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 

- jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach takich jak: specjalista finansowy, 

analityk, kontroler, księgowy, doradca klienta oraz  samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Analiza finansowa 

współczesnego przedsiębiorstwa, Finanse publiczne i rynek zamówień publicznych, Ubezpieczenie i ryzyko 

w działalności gospodarczej/ Rynek ubezpieczeniowy, Logistyka/ Zarządzanie projektami, Systemy informacji 

i oceny w przedsiębiorstwach,  Wykład fakultatywny 1, Wykład fakultatywny 2, Seminarium dyplomowe 

 

 

2. Ekonomika inwestycji i nieruchomości – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

- ma pogłębioną wiedzę na temat problematyki ekonomicznej w zakresie inwestycji 

i nieruchomości, która ma charakter interdyscyplinarny, 

- jest przygotowany do prowadzenia badań i analiz źródeł finansowania, zasad funkcjonowania 

rynków oraz zarządzania inwestycjami i nieruchomościami w warunkach gospodarki 

rynkowej, 

- posiada wiedzę ekonomiczną, prawną i techniczną w zakresie procesów inwestowania 

w inwestycje i nieruchomości na poziomie makroekonomicznym /alokacji zasobów/, jak 

i mikroekonomicznym /badań i analiz rynków/, 

- zna: metody i techniki badawcze ocen inwestycji, metody analiz i pomiaru ryzyka projektów 

inwestycyjnych oraz wycen nieruchomości w warunkach niepewności i ryzyka, 

- posiada przygotowanie w zakresie: wyboru rynkowych metod wycen nieruchomości 

w zależności od warunków otoczenia rynkowego mającego wpływ na poziom ich wartości;  

- posiada umiejętność praktycznego, skutecznego działania w zakresie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, opartego na realizacji opłacalnych przedsięwzięć na konkurencyjnym rynku 

wewnętrznym i zagranicznym, 

- jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowisku menedżera oraz specjalisty, 

zajmującego się inwestycjami i obrotem na rynku nieruchomości, a także do podjęcia studiów 

trzeciego stopnia. 

 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Podstawowe zagadnienia z ekonomii inwestycji i nieruchomości, Rynek inwestycji i nieruchomości, Rachunek 

efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Wybrane elementy kosztorysowania i budownictwa,  

Ubezpieczenie i ryzyko w działalności inwestycyjnej/ Rynek ubezpieczeniowy, Nowe podejście do zamówień 

publicznych/ Zarządzanie projektami, Marketing inwestycyjny, Wykład fakultatywny 1, Wykład fakultatywny 2, 

Seminarium dyplomowe 
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3. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

- ma wiedzę i umiejętności w zakresie kluczowych kwestii związanych z problematyką 

rachunkowości w obszarze ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, regulacji podatkowych i finansów przedsiębiorstw, 

- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów finansowych zachodzących 

w jednostkach gospodarczych i samorządowych, 

- potrafi przeprowadzać analizy finansowe, dokonać oceny kondycji finansowej jednostek 

gospodarczych, 

- zna zasady porównywalności sprawozdań finansowych zarówno w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, jak i w światowych instytucjach finansowych, 

- posiada wiedzę i umiejętności z inwestowania w papiery wartościowe na rynku pieniądza 

i kapitału wraz z budową portfela inwestycji kapitałowych, 

- rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi samodzielnie uzupełniać 

i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 

- jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach takich jak: specjalista finansowy, 

analityk, kontroler, księgowy, doradca klienta oraz samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Rachunkowość dla zaawansowanych, Analiza finansowa dla 

zaawansowanych, Informatyka w finansach i rachunkowości, Wycena przedsiębiorstw dla zaawansowanych/ 

Rachunkowość podatkowa dla zaawansowanych, Analiza portfela papierów wartościowych/ Sprawozdawczość 

finansowa wg MSR/MSSF dla zaawansowanych, Audyt finansowy przedsiębiorstwa, Wykład fakultatywny 1, 

Wykład fakultatywny 2, Seminarium dyplomowe 

 

 

4. Gospodarowanie zasobami ludzkimi – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem 

kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

 

- ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji gospodarczych 

i publicznych, metod projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi;  

- posiada nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, 

motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz 

elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy; 

- potrafi rozpoznać i rozwiązać złożone problemy zarządzania zasobami ludzkimi;  

- zdobył umiejętność sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów 

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora 

publicznego, jest także przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Psychologia zarządzania, Organizacja polityki personalnej w firmie – rekrutacja, selekcja, outplacement, 

Umiejętności interpersonalne i negocjacje w biznesie, Narzędzia informatyczne w dziale personalnym, 

Współczesne systemy motywacyjne/ Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Ekonomika szkoleń 

pracowniczych/ Efektywność inwestycji w kapitał ludzki, Analiza rynku pracy, Wykład fakultatywny 1, Wykład 

fakultatywny 2, Seminarium dyplomowe 

 

 

5. Informatyka w biznesie i administracji – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

- ma wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki 

do wspomagania prowadzenia działalności biznesowej i jednostek administracji, 

- oprócz wiedzy ekonomicznej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnych i informatyki, m.in. systemów informacyjnych zarządzania, administrowania 

sieciami i systemami komputerowymi, technologii internetowych, zarządzania 

przedsięwzięciami informatycznymi, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, 

technologii internetowych, 
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- rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi samodzielnie uzupełniać 

i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 

- dzięki wiedzy i nabytym umiejętnościom z zakresu ekonomii, metod i narzędzi tworzenia 

aplikacji e-biznesowych i korzystania z e-usług, jest przygotowany do pracy w nowoczesnych 

środowiskach e-gospodarki i e-administracji, 

- jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także 

do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Systemy informacyjne zarządzania, Sieci i systemy operacyjne, Administrowanie sieciami i systemami 

operacyjnymi, Technologie Internetowe, Administrowanie systemami informatycznymi w MSP/ 

Administrowanie systemami baz danych, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji/ Bezpieczeństwo i kontrola 

systemów informatycznych, Gospodarka elektroniczna, Wykład fakultatywny 1 do wyboru (Zarządzanie 

przedsięwzięciami informatycznymi/ Modelowanie i wdrażanie systemów informatycznych), Wykład 

fakultatywny 2 do wyboru (Metody ilościowe w ekonomii/ Analiza statystyczna w badaniach rynku), 

Seminarium dyplomowe 

 

 

6. Biznes elektroniczny – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na 

studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

- ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowań informatyki w praktyce 

gospodarczej, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, 

- jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez kanały elektroniczne, 

- w szczególności ma wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. podstaw gospodarki elektronicznej, 

korzystania i tworzenia usług w sieci Internet, marketingu i reklamy w sieci Internet, metod 

i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa 

informatycznego e-biznesu, systemów informacyjnych zarządzania, zarządzania 

przedsięwzięciami informatycznymi oraz gospodarczych zastosowań Internetu, 

- jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach aktywnych 

w przestrzeni Internetu, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia 

studiów trzeciego stopnia. 

 

Przedmioty specjalnościowe 

Systemy informacyjne zarządzania, Biznes elektroniczny, Zarządzanie i administrowanie sieciami i systemami 

komputerowymi, Technologie e-biznesu, Marketing internetowy/ Reklama i kreowanie wizerunku w Internecie, 

Bezpieczeństwo e-biznesu/ Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Wykład fakultatywny 1 do wyboru 

(Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi/ Modelowanie i wdrażanie systemów informatycznych), 

Wykład fakultatywny 2 do wyboru (Metody ilościowe w e-biznesie/ Analiza statystyczna w badaniach rynku), 

Seminarium dyplomowe 

 

 

7. Przedsiębiorczość społeczna – absolwent, oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem 

kształcenia na studiach II stopnia kierunku Ekonomia: 

- jest przygotowany do praktycznego stosowania zasad marketingu, finansów i zarządzania 

podmiotami ekonomii społecznej, 

- potrafi łączyć działalność gospodarczą z celami społecznymi, 

- posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać kryzysy w pracy z osobami zatrudnionymi 

w podmiotach ekonomii społecznej, 

- potrafi sprostać wymaganiom stawianym przedsiębiorcom społecznym przez rynek i przepisy 

prawne, 

- jest w pełni przygotowany do zarządzania w sposób świadomy podmiotami gospodarczymi 

przekazującymi wypracowane zyski na cele społeczne, 

- jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w organizacjach pozarządowych 

prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielniach socjalnych, spółdzielniach pracy, 

spółkach non-profit, instytucjach wsparcia ekonomii społecznej, w urzędach, a także 

do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

Przedmioty specjalnościowe 
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Podstawy przedsiębiorczości społecznej, Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwach społecznych, Marketing 

produktów i usług społecznych, Dobre praktyki w przedsiębiorstwie społecznym, Prawo spółdzielcze i inne akty 

prawne, Innowacje społeczne, Crowdfunding i Social Media, Konsultacje społeczne/ Budżet obywatelski/ 

Kampania społeczna, Pozyskiwanie sponsorów/ Pozyskiwanie projektów, Komunikacja społeczna/ Komunikacja 

interpersonalna, Wykład fakultatywny 1,2 do wyboru (Modele strategii biznesowych/ Zarządzanie zasobami 

ludzkimi), Seminarium dyplomowe 

 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji 

Uczelnia przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych 

w Uchwale Senatu na dany rok akademicki. Wstęp na studia drugiego stopnia jest wolny i odbywa się na 

podstawie złożenia odpowiednich dokumentów określonych zapisami Uchwały Senatu WSIiE TWP w sprawie 

zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w WSIiE TWP  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest ukończenie studiów co najmniej pierwszego 

stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kandydaci rekrutujący się na kierunek inny niż ukończony 

na studiach pierwszego stopnia podlegają procedurze wyrównania programowego. Rekrutacja jest prowadzona 

w terminach ustalonych w Uchwale Senatu na dany rok akademicki. 

 

Struktura programu kształcenia 

Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata). Pozwalają osiągnąć 120 pkt ECTS. Łączny wymiar godzin zajęć na 

studiach w formie niestacjonarnej wynosi 555 godz., w tym 225 godz. wykładów (40%), 330 godz. ćwiczeń 

(60%), 60 godz. seminarium (10%). Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Program studiów uwzględnia 

następujące moduły kształcenia:  

 

Nazwa przedmiotu/modułu zajęć 

Formy zajęć 

wykłady seminaria 
laboratoria 

komp. 
ćwiczenia warsztaty RAZEM 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

liczba 

godz. 

liczba 

pkt 

ECTS 

Moduł I - treści podstawowe 90 16     45 9 45 9     180 34 

Moduł II -treści kierunkowe 60 11         60 11     120 22 

Moduł III –specjalność (do wyboru): 

          

225 59 

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw 65 12 60 20 35 8 65 19     225 59 

Ekonomika inwestycji i nieruchomości 65 12 60 20 20 5 80 22     225 59 

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 65 12 60 20 35 8 65 19     225 59 

Gospodarowanie zasobami ludzkimi 60 12 60 20 20 3 85 24     225 59 

Informatyka w biznesie i administracji 75 15 60 20 90 24         225 59 

Biznes elektroniczny 75 15 60 20 90 24         225 59 

Przedsiębiorczość społeczna 65 12 60 20     45 11 55 16 225 59 

 

 

Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS oraz przedmioty do wyboru (34%) zostały 

szczegółowo opisane w programie kształcenia dla studiów II stopnia.   
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Efekty kształcenia  

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

 nauki  społeczne  

dziedzina nauki ekonomiczne w ramach  dyscyplin ekonomia, nauki o zarządzaniu, 

finanse 

  

Symbol 
Efekty kształcenia 

 

Odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

 WIEDZA  

K2A_W01 
ma rozszerzoną wiedzę z nauk ekonomicznych i ich miejscu w systemie nauk społecznych i 

w relacjach do innych nauk 
S2A_W01 

K2A_W02 
ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucjach gospodarczych i 

biznesowych 

S2A_W02 

S2A_W03 

K2A_W03 
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami gospodarczymi w skali 

krajowej  umożliwiającą  identyfikacje różnic między nimi 

S2A_W03 

S2A_W08 

K2A_W04 

ma wiedzę o różnych  rodzajach więzi społecznych odpowiadającym dziedzinom nauk 

ekonomicznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi 

prawidłowości 

S2A_W04 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 

K2A_W05 

ma rozszerzoną  wiedzę o człowieku, a w szczególności jako o podmiocie dla kierunku 

ekonomii tworzącym struktury społeczne, zasady ich funkcjonowania i działania 

S2A_W05 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 

K2A_W06 

zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych 

właściwych dla dziedzin nauk ekonomicznych 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 

K2A_W07 

ma pogłębioną wiedzę o normach, regułach i teoriach ekonomicznych  oraz źródłach i 

sposobach ich działania 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 

K2A_W08 
ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w poszczególnych działach i podmiotach 

gospodarki narodowej, rozróżnia przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian 

S2A_W08 

S2A_W09 

K2A_W09 

ma rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat struktur biznesowych i gospodarczych, 

rodzaju powiązań między nimi i historycznym ich uwarunkowaniu 

S2A_W02 

S2A_W06 

S2A_W07 

S2A_W08 

K2A_W10 
zna, rozumie i interpretuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 
S2A_W10 

K2A_W11 
zna w sposób pogłębiony pojęcia i mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa w 

gospodarce rynkowej w warunkach ryzyka i niepewności 

S2A_W10 

S2A_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K2A_U01 
potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne w praktycznym 

rozwiązywaniu problemów gospodarczych 

S2A_U01 

S2A_U02 

K2A_U02 
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretacji danych analitycznych zjawisk 

ekonomicznych  dotyczących przyczyn, procesów i zdarzeń 
S2A_U03 

K2A_U03 
potrafi formułować własną opinię na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych, 

stawiać hipotezy badawcze wraz z ich weryfikacją 
S2A_U03 

K2A_U04 
potrafi prognozować i modelować procesy dotyczących zjawisk ekonomicznych przy 

wykorzystaniu zaawansowanych metod, narzędzi  i technik badawczych 
S2A_U04 

K2A_U05 
posiada umiejętność  prawidłowej interpretacji w zakresie regulacji prawnych dotyczących 

konkretnych problemów ekonomicznych” 
S2A_U05 

K2A_U06 
posiada umiejętność wykorzystania krytycznej analizy skuteczności i przydatności w 

rozwiązywaniu problemów gospodarczych 
S2A_U06 
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K2A_U07 
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów 

gospodarczych w oparciu o podjęcie racjonalnych decyzji 
S2A_U07 

K2A_U08 
posiada rozszerzoną i pogłębioną umiejętność analizowania wybranego obszaru działalności 

gospodarczej 
S2A_U08 

K2A_U09 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac  w języku polskim, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin  nauki ekonomii 

S2A_U09 

S2A_U10 

S2A_U11 

K2A_U10 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim, w 

zakresie dziedzin nauki ekonomia 

S2A_U09 

S2A_U10 

S2A_U11 

K2A_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie specjalistycznej terminologii ekonomicznej w języku 

obcym, zgodne z wymaganiami poziomu b2 plus (europejski system opisu kształcenia 

językowego) 

S2A_U09 

S2A_U10 

S2A_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K2A_K01 
rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy ekonomicznej, a także organizowania 

i inspirowania innych osób w tym zakresie 
S2A_K01 

K2A_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie (zespole) przyjmując różne role, w tym rolę 

menadżera 
S2A_K02 

K2A_K03 potrafi prawidłowo zidentyfikować  i przypisać priorytety  do realizacji określonych zadań S2A_K03 

K2A_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem zawodu 

ekonomisty 
S2A_K04 

K2A_K05 
umie samodzielnie przygotować i zarządzać projektami  ekonomicznymi oraz przewidzieć 

skutki ich realizacji 
S2A_K05 

K2A_K06 
potrafi samodzielnie i krytycznie  uzupełniać i doskonalić  nabytą wiedzę i umiejętności w 

wymiarze interdyscyplinarnym 
S2A_K06 

K2A_K07 
pogłębia kompetencje zawodowe  i osobiste, umożliwiające działanie w sposób 

przedsiębiorczy 
S2A_K06 

K2A_K08 
potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć i działać w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i 

innowacyjny 
S2A_K07 
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Plan studiów 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Informatyki i Ekonomii 

Kierunek studiów:  Ekonomia 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia niestacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 555 

Rekrutacja 2015/16 
 

I rok; semestr I             

Moduł/przedmiot godz. w. lk. ćw. wa ECTS 
Forma 

zal** 

Język obcy (do wyboru; B2+) 10    10  2 Z 

Wnioskowanie statystyczne 30 15 15 

 

 6 Z 

Makroekonomia 30 15  15  6 E 

Prawo gospodarcze 30 15  15  5 Z 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 30 15  15  6 E 

Przedmiot specjalnościowy 20 10  10  5 

 Razem 150 70 15 65  30 

   

I rok; semestr II             

Moduł/przedmiot godz. w. lk. ćw. wa ECTS 
Forma 

zal** 

Język obcy (do wyboru; B2+) 10    10  2 Z 

Historia myśli ekonomicznej 30 15  15  5 Z 

Rynek kapitałowy i finansowy 30 15  15  5 E 

Przedmioty specjalnościowe 75 25  50  18 

 Razem 145 55  90  30 

  

II rok; semestr III             

Moduł/przedmiot godz. w. lk. ćw. wa ECTS 
Forma 

zal** 

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych 30 15 15 

 

 6 E 

Ekonomia menedżerska 30 15 15 

 

 6 Z 

Ekonomia matematyczna 30 15  15  7 Z 

Wychowanie fizyczne 10 

 

 10  1 

 Przedmioty specjalnościowe 50 15  35  10 

 Razem 150 60 30 60  30 
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II rok; semestr IV             

Moduł/przedmiot godz. w. lk. ćw. wa ECTS 
Forma 

zal** 

Ekonomia międzynarodowa 30 15  15  4 E 

Przedmioty specjalnościowe 80 15  65  26  

Razem 110 30  80  30 

  

 

specjalność: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 20 10  10  5 E 

II 2 Seminarium magisterskie  20   20  5 Z 

 
3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 

(wg propozycji wykładowcy) 
15 15    3 Z 

 
4 Przedsiębiorczość i innowacyjność 20 10  10  5 Z 

 
5 Analiza finansowa współczesnego przedsiębiorstwa 20  20   5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 
7 Finanse publiczne i rynek zamówień publicznych 30 15  15  5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 
9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru) 

(wg propozycji wykładowcy) 
15 15    3 Z 

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Ubezpieczenie i ryzyko w działalności gospodarczej/ Rynek 

ubezpieczeniowy) 

15   15  5 Z 

 

11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Logistyka / Zarządzanie projektami) 

15   15  5 Z 

 

12 Systemy informacji i oceny w przedsiębiorstwach 15  15   3 Z 

  
Razem 225 65 35 125  59 

   

 

specjalność: Ekonomika inwestycji i nieruchomości        

Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 
Forma 

zal** 

I 1 Podstawowe zagadnienia z ekonomii inwestycji i 

nieruchomości 

20 10  10  5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 

3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 

(wg propozycji wykładowcy) 

15 15    3 Z 

 

4 Rynek inwestycji i nieruchomości 20 10  10  5 Z 

  5 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych 20  20   5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 

7 Wybrane elementy kosztorysowania i budownictwa 30 15  15  5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru) 
(wg propozycji wykładowcy) 

15 15    3 Z 

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Ubezpieczenie i ryzyko w działalności inwestycyjnej / Rynek 

ubezpieczeniowy) 

15   15  5 Z 
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11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Nowe podejście do zamówień publicznych / Zarządzanie 

projektami) 

15   15  5 Z 

 

12 Marketing inwestycyjny 15   15  3 Z 

  
Razem 225 65 20 140  59 

  

 

specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 20 10  10  5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 
3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 

(wg propozycji wykładowcy) 
15 15    3 Z 

 
4 Rachunkowość dla zaawansowanych 20 10  10  5 Z 

 
5 Analiza finansowa dla zaawansowanych 20 5 15   5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie 20   20  5  

 
7 Informatyka w finansach i rachunkowości 30 10 20   5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie 20   20  10 Z 

 
9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru)  

(wg propozycji wykładowcy) 

15 15    3 Z 

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Wycena przedsiębiorstw dla zaawansowanych / Rachunkowość 

podatkowa dla zaawansowanych) 

15   15  5 Z 

 

11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Analiza portfela papierów wartościowych/ 

Sprawozdawczość finansowa wg MSR/MSSF dla 

zaawansowanych) 

15   15  5 Z 

 

12 Audyt finansowy przedsiębiorstwa 15   15  3 Z 

  
Razem 225 70 35 120  59 

  

specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Psychologia zarządzania 20 10  10  5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 
3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 

(Prawo i kodeks pracy / wg propozycji wykładowcy) 
15 15    3 Z 

 

4 Organizacja polityki personalnej w firmie -rekrutacja, 

selekcja, outplacement 

20 10  10  5 Z 

 
5 Umiejętności interpersonalne i negocjacje w biznesie 20   20  5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 
7 Narzędzia informatyczne w dziale personalnym 30 10 20   5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 
9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru) 

(wg propozycji wykładowcy) 
15 15    3 Z 

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Współczesne systemy motywacyjne/ Prawne aspekty zarządzania 

zasobami ludzkimi) 

15   15  5 Z 



13 

 

11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Ekonomika szkoleń pracowniczych/ Efektywność inwestycji w 

kapitał ludzki) 

15   15  5 Z 

 

12 Analiza rynku pracy 15   15  3 Z 

  
Razem 225 60 20 145  59 

  

 

specjalność: Informatyka w biznesie i administracji 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Systemy informacyjne zarządzania 20 10 10   5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 

3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 
Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi / Modelowanie i 

wdrażanie systemów informatycznych /  wg propozycji 

wykładowcy 

15 15    3 Z 

 
4 Sieci i systemy operacyjne 25 10 15   5 Z 

 
5 Administrowanie sieciami i systemami operacyjnymi 15  15   5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 
7 Technologie Internetowe 30 10 20   5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 

9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru) 
(Metody ilościowe w ekonomii / Analiza statystyczna w badaniach 

rynku / wg propozycji wykładowcy) 

15 15    3 Z 

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Administrowanie systemami informatycznymi w MSP/ 

Administrowanie systemami baz danych) 

15  15   5 Z 

 

11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Zarządzanie bezpieczeństwem informacji / Bezpieczeństwo i 

kontrola systemów informatycznych) 

15  15   5 Z 

 

12 Gospodarka elektroniczna 15 15    3 Z 

  
Razem 225 75 90 60  59 

  

specjalność: Biznes elektroniczny 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Systemy informacyjne zarządzania 20 10 10   5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 

3 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru) 
(Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi / Modelowanie i 

wdrażanie systemów informatycznych /  wg propozycji 

wykładowcy) 

15 15    3 Z 

 
4 Biznes elektroniczny 20 10 10   5 Z 

 

5 Zarządzania i administrowania sieciami i systemami 

komputerowymi 

20  20   5 Z 

III 6 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 
7 Technologie e-biznesu 30 10 20   5 Z 

IV 8 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 
9 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru) 

(Metody ilościowe w e-biznesie / Analiza statystyczna w badaniach 

15 15    3 Z 
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rynku / wg propozycji wykładowcy)  

 

10 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
(Marketing  internetowy /Reklama i kreowanie wizerunku w 

Internecie ) 

15  15   5 Z 

 

11 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 
(Bezpieczeństwo e-biznesu/ Zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji) 

15  15   5 Z 

 

12 e-Gospodarka 15 15    3 Z 

  
Razem 225 75 90 60  59 

  

specjalność: Przedsiębiorczość społeczna 

  

 

 

 

  
Semestr Przedmiot specjalnościowy godz. w. lk. ćw. wa ECTS 

Forma 

zal** 

I 1 Podstawy przedsiębiorczości społecznej 20 10  10  5 E 

II 2 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5 Z 

 

3 Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwach 

społecznych 

20 10  10  5 Z 

 
4 Marketing produktów i usług społecznych 10   10  2 Z 

 5 Dobre praktyki w przedsiębiorstwie społecznym  10    10 3 Z 

 
6 Wykład fakultatywny 1 (do wyboru)  

(Modele strategii biznesowych/ wg propozycji prowadzącego) 
15 15    3 Z 

III 7 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  5  

 
8 Prawo spółdzielcze i inne akty prawne 15 15    2 Z 

 9 Innowacje społeczne 15    15 3 Z 

IV 10 Seminarium magisterskie (do wyboru) 20   20  10 Z 

 
11 Wykład fakultatywny 2 (do wyboru)  

(Zarządzanie zasobami ludzkimi/ wg propozycji prowadzącego) 
15 15    3 Z 

 

12 Crowdfunding i Social Media 15   15  3 Z 

 

13 przedmiot specjalnościowy 1 (do wyboru) 
Konsultacje społeczne /Budżet obywatelski /Kampania społeczna  

10    10 3 Z 

 

14 przedmiot specjalnościowy 2 (do wyboru) 

(Pozyskiwanie sponsorów/ Pozyskiwanie projektów) 

10    10 4 Z 

 

15 przedmiot specjalnościowy 3 (do wyboru) 

(Komunikacja społeczna/ Komunikacja interpersonalna) 

10    10 3 Z 

  
Razem 225 65  105 55 59 

  

** forma zaliczenia: Z- zaliczenie na ocenę; E- egzamin 1 ECTS= 25-30 godz.  

oznaczenia:  w. –wykład; lk. –laboratorium komputerowe, ćw. – ćwiczenia; wa - warsztaty 
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Warunki uzyskania kwalifikacji 

 
Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych 

w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów dyplom ukończenia studiów, 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, uzyskuje się po: 

- zaliczeniu wszystkich modułów programu kształcenia, 

- pozytywnym wyniku sprawdzenia pracy dyplomowej w programie antyplagiatowym, 

- pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (promotora i recenzenta), 

- zdaniu egzaminu dyplomowego. 

Potwierdzeniem zaliczenia efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia jest odpowiednio: 

- pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, 

- pozytywna ocena pracy dyplomowej, 

- pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. 

Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w wyniku realizacji 

modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez studenta oznacza osiągnięcie wszystkich 

efektów kształcenia związanych z tym modułem. Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone 

w programie kształcenia efekty kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest 

matryca efektów kształcenia. 

 Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach modułu/przedmiotu 

odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w sylabusie. Stosowane są różne sposoby 

oceniania (przygotowane w różnej formie) w kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach:  

- wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne,  

- umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), demonstracje 

w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, raporty, prezentacje, 

- kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej refleksyjny, 

samoocena. 

Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Nauczyciel 

akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (pkt 

ECTS), efektach, zasadach oceniania, stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa).  

 Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w obszarze 

kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z promotorem. Przy ustalaniu tematu 

brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta. 

 Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na co najmniej 3 pytania, które powinny umożliwić mu 

wykazanie się osiągnięciem zamierzonych efektów kształcenia. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe 

zasady procesu dyplomowania, dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu 

złożenia pracy, zawarte są w Regulaminie studiów. 

 Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub 

zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym etapie jest ocena według 

obowiązującej w Uczelni skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); 

dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 

 

 


