
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU EKONOMIA, 

STUDIA I STOPNIA 

Ogółem określono 28 efektów kierunkowych, w tym 12 w kategorii wiedzy,10 w 

zakresie umiejętności i 6 odnoszących się do kompetencji społecznych.  

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:  

 charakterystyki pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

 charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Efekty ujęto w trzech kategoriach: 

 kategoria wiedzy (W), która określa: 

− zakres i głębię (G) – kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 

−  kontekst (K) – uwarunkowania, skutki. 

 kategoria umiejętności (U), która określa: 

− w zakresie wykorzystania wiedzy(W) – rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania, 

− w zakresie komunikowania się (K) – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem 

obcym, 

− w zakresie organizacji pracy(O) – planowanie i pracę zespołową, 

− w zakresie uczenia się (U) – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób. 

 kategoria kompetencji społecznych (K) – która określa: 

− w zakresie ocen (K) – krytyczne podejście, 

− w zakresie odpowiedzialności (O) – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie 

na rzecz interesu publicznego, 

− w odniesieniu do roli zawodowej (R) – niezależność i rozwój etosu. 

Objaśnienie oznaczeń: 

K – kierunkowe efekty uczenia się; 

W, U, K (po podkreślniku) – kategoria efektów – odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych; 

01, 02, 03, …. – numer efektu uczenia się. 

P6U_U – kod składnika opisu charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych) dla kwalifikacji na poziome 6 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (tu – odnoszący się do umiejętności); 

P6S_WG – kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (tu – odnoszący się do wiedzy). 

 

 

 

 

 
 



Wydział prowadzący kierunek studiów:  

 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych  

Kierunek studiów: Ekonomia 

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Profil praktyczny 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  poziom 6 

Dziedzina/dziedziny nauki i 

dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 

odnoszą się efekty uczenia się (podkreślona 

dyscyplina wiodąca) 

Dziedzina: nauk społecznych,  

Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i 

jakości  

 

(1) Symbol  (2) Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia, 

 profil praktyczny, studia I-go stopnia  

(uzyskane po zakończeniu  studiów)  

(3) Odniesienie do 

efektów 

uniwersalnych i 

charakterystyk 

drugiego stopnia 
 

WIEDZA 

Student zna i rozumie: 
K1P_W01 W zaawansowanym stopniu fakty, teorie, zjawiska oraz teorie 

ekonomiczne, wyjaśniające złożone zależności między nimi na poziomie 

mikro, makro i globalnym; cechy gospodarek opartych na wiedzy i 

kapitale ludzkim 

P6U_W 

P6S_WG 

K1P_W02 W zaawansowanym stopniu różnorodne fakty, teorie, metody, w tym 

złożone zależności między nimi, z zakresu zarządzania organizacjami 

gospodarczymi, finansowymi, społecznymi i politycznymi 

P6U_W 

P6S_WG 

K1P_W03 W zaawansowanym stopniu relacje i więzi łączące podmioty gospodarcze 

z innymi instytucjami, tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i 

międzynarodowej, o charakterze ekonomicznym, społecznym, 

ekologicznym i politycznymi 

 

P6U_W 

P6S_WG 

 

K1P_W04 W zaawansowanym stopniu metody badań operacyjnych, podstawy 

programowania, zasady obliczeń matematycznych, ekonometrycznych i 

statystycznych,  niezbędnych do opisu, analizy  

i obliczeń zagadnień ekonomicznych; zna i rozumie różnorodne metody i 

narzędzia informacyjno-komunikacyjne (ICT), służące zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

P6U_W 

P6S_WG 

K1P_W05 Psychologiczne uwarunkowania działań ekonomicznych, zasady 

psychologii społecznej, mechanizmy motywacyjne, źródła 

innowacyjności, zasady komunikacji interpersonalnej oraz rolę etyki w 

relacjach gospodarczych 

P6U_W 

P6S_WK 

 

K1P_W06 Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i 

Unii Europejskiej, w tym formy prowadzenia działalności gospodarczej, 

prawo pracy, zasady opodatkowania działalności gospodarczej oraz 

dotyczące ochrony dóbr 

w ramach własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 

P6S_WK 

 

K1P_W07 W zaawansowanym stopniu zasady rachunkowości i finansów 

publicznych 

P6U_W 

P6S_WG 

 

K1P_W08 W zaawansowanym stopniu zasady prowadzenia handlu krajowego i 

międzynarodowego, w tym różnorodne typy kultur kapitalistycznych  

P6U_W 

P6S_WG 

 

K1P_W09 W zaawansowanym stopniu zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

 

P6U_W 

P6S_WK 

K1P_W10 Zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i 

zarządzania 

P6U_W 

P6S_WG 
 



K1P_W11 Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym konsekwencje 

globalizacji procesów gospodarczych, dynamicznego postępu 

technologicznego, informatyzacji większości dziedzin życia, a także 

zmian klimatycznych  

i zjawisk politycznych 

P6U_W 

P6S_WK 

K1P_W12 Konsekwencje różnorodnych wydarzeń gospodarczych w mikro i makro 

skali 

 

 

P6U_W 

P6S_WK 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student potrafi: 
K1P_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania w 

innowacyjny sposób złożonych i nietypowych problemów ekonomicznych 

w warunkach nie w pełni przewidywalnych, wykorzystując właściwe źródła 

wiedzy i dokonując krytycznej oceny, analizy i syntezy zebranych 

informacji 

P6U_U 

P6S_UW 

 

K1P_U02 Wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania w 

innowacyjny sposób problemów ekonomicznych przez dobór oraz 

stosowanie właściwych metod matematycznych, statystycznych, 

ekonometrycznych i narzędzi oraz zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych  

P6U_U 

P6S_UW 

 

K1P_U03  

Komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko, używając 

specjalistycznej terminologii, oraz brać udział w debacie, przedstawiać  

i oceniać różne opinie, stanowiska oraz dyskutować  

o nich 

 

 

P6U_U 

P6S_UK 

 

K1P_U04 Stosować normy formalne i nieformalne w konkretnych sytuacjach 

gospodarczych, uwzględniając ich złożoność oraz uwarunkowania 

P6U_U 

P6S_UW 

 

K1P_U05 Wykorzystać posiadaną wiedzę, by formułować i wykonywać typowe 

zadania z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, wykorzystując zasady 

programowania uniwersalnego  

P6U_U 

P6S_UW 

 

K1P_U06 Krytycznie analizować rozwiązania konkretnych problemów 

ekonomicznych pod kątem ich mocnych i słabych stron 

P6U_U 

P6S_UW 

K1P_U07 Planować i organizować pracę, zarówno indywidualną, jak  

i w zespole oraz współpracować z innymi osobami w ramach prac 

grupowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym 

P6U_U 

P6S_UO 

 

K1P_U08 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego,  

w tym potrafi komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej 

P6U_U 

P6S_UK 

 

K1P_U09 Stosować podstawowe pakiety oprogramowania oraz wybranych języków 

oprogramowania, a także technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) i 

Internetu w zastosowaniach biznesowych 

P6U_U 

P6S_UW 

 

K1P_U10 samodzielnie planować i realizować proces uczenia się przez całe życie, 

zarówno na polu zawodowym, jak i  rozwoju osobistego 

 

 

P6U_U 

P6S_UU 

 

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student jest gotów do:  

K1P_K01 samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności P6U_K 



za ich skutki  P6S_KK 

K1P_K02 
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, 

i organizacji, w których uczestniczy 

P6U_K 

P6S_KK 

K1P_K03 

krytycznej analizy własnej wiedzy na temat zagadnień  

gospodarczych oraz jej weryfikowania i pogłębiania, wykorzystując 

nieustannie nowe zdobycze nauki i opinie ekspertów w celu rozwiązywania 

problemów poznawczych i praktycznych 

P6U_K, 

P6S_KK 

K1P_K04 
Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki i 

dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

P6U_K, 

P6S_KR 

K1P_K05 

Wypełniania zobowiązań społecznych,  inicjowania i współorganizowania 

działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego, w tym na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami 

P6U_K, 

P6S_KO 

K1P_K06 
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, motywując 

do tego innych  

P6U_K, 

P6S_KO 

 

 


