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nr 13/2016 z dnia 18.03.2016 r.

Efekty kształcenia dla kierunku
i ich relacje z
efektami kształcenia dla obszarów kształcenia
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Umiejscowienie kierunku w obszarze
(obszarach) kształcenia:

(1) Symbol

Wydział Informatyki i Ekonomii
Ekonomia
Studia pierwszego stopnia
Praktyczny
Obszar nauk społecznych,
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w
dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o
zarządzaniu, finanse

(2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
kierunku Ekonomia profilu praktycznego
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

(3) Odniesienie
do efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia
(symbole)

WIEDZA
K1P_W01
K1P_W02

Ma podstawową wiedzę o ekonomii jako nauce i o jej relacjach z innymi
naukami społecznymi
Ma podstawową wiedzę o najważniejszych cechach
organizacji gospodarczych, finansowych, społecznych i politycznych, ich
historycznej ewolucji oraz aktualnych zmianach, które w nich zachodzą

K1P_W03

Ma podstawową wiedzę o relacjach i rodzajach więzi ekonomicznych,
społecznych i politycznych między poszczególnymi instytucjami i
grupami społecznymi

K1P_W04

Ma podstawową wiedzę z matematyki, statystyki, ekonometrii, podstaw
programowania, a także zastosowań metod i narzędzi informatyki w
praktyce gospodarczej
Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i
gospodarcze, jego potrzebach materialnych i pozamaterialnych
Ma wiedzę o normach prawnych i regułach ,organizujących wybrane
instytucje gospodarcze, społeczne i polityczne oraz relacje między nimi

K1P_W05
K1P_W06

K1P_W07

Ma wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz ich zastosowaniu w
realiach gospodarki rynkowej

K1P_W08

Zna podstawy handlu krajowego i międzynarodowego oraz transportu i
logistyki

K1P_W09

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K1P_U01

Potrafi prawidłowo objaśnić wydarzenia w życiu gospodarczym w mikro i
makroskali, w tym wskazać ich przyczyny oraz analizować składniki

S1P_W01
S1P_W02
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W10
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W 09
S1P_W10
S1P_W06

S1P_W05
S1P_W03
S1P_W07
S1P_W08
S1P_W 10
S1P_W07
S1P_W 02
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W11

UMIEJĘTNOŚCI
S1P_U01
S1P_U03

K1P_U02

K1P_U03
K1P_U04
K1P_U05
K1P_U06

K1P_U07

K1P_U08

K1P_U08

K1P_U09

zachodzącego procesu
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i narzędzia matematycznoinformatyczne do analizy konkretnych wydarzeń gospodarczych
Potrafi przewidzieć konsekwencje konkretnych wydarzeń gospodarczych
w mikro i makroskali
Prawidłowo stosuje normy formalne i nieformalne w konkretnych
sytuacjach gospodarczych
Wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte na praktyce zawodowej w
konkretnych sytuacjach życia gospodarczego
Potrafi analizować różne rozwiązania konkretnych problemów
ekonomicznych pod katem ich mocnych i słabych stron, a następnie
wdraża najlepsze rozwiązanie.
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac w języku polskim i
obcym, wykorzystując literaturę naukową oraz inne źródła wiedzy
ekonomicznej
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim
i obcym, wykorzystując literaturę naukową oraz inne źródła wiedzy
ekonomicznej
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2
(Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i posługuje się
słownictwem ekonomicznym
Ma umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania
oraz wybranych języków oprogramowania, a także technologii
informacyjno- komunikacyjnej (ICT) i Internetu w zastosowaniach
biznesowych

S1P_U08
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U08
S1P_U04
S1P_U08
S1P_U05
S1P_U06
S1P_U07

S1P_U09

S1P_U10

S1P_U11

S1P_U02
S1P_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K1P_K01
K1P_K02
K1P_K03
K1P_K04
K1P_K05
K1P_K06

Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji
przez całe życie zawodowe i robi to
Potrafi aktywnie efektywnie współpracować w zespole, w tym
prawidłowo komunikować się z innymi jego członkami
Potrafi prawidłowo zidentyfikować priorytety, służące realizacji
określonego projektu gospodarczego
Prawidłowo identyfikuje możliwe sposoby postępowania w danej sytuacji
zawodowej i na tej podstawie potrafi podjąć decyzję
Umie przygotować projekt ekonomiczny z uwzględnieniem aspektów
prawnych, politycznych i społecznych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny

S1P_K01
S1P_K06
S1P_K02
S1P_K03
S1P_K04
S1P_K05
S1P_K07

