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Efekty kształcenia dla kierunku
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Obszar (Obszary) kształcenia do których
przyporządkowany został kierunek
Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny
naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia
(podkreślona dyscyplina wiodąca)
Symbol

K2P_W01

K2P_W02

K2P_W03

K2P_W04

Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia
studia drugiego stopnia
praktyczny
magister
poziom 7
obszar nauk społecznych
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Absolwent kierunku:
WIEDZA
w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe oraz kierunki ich rozwoju, jak
również zasady właściwe dla wybranych obszarów ekonomii, a także zaawansowaną
metodologię badań ekonomicznych
w pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk
ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi naukami, w
szczególności z humanistycznymi i społecznymi
w pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka jako podmiotu społecznego,
tworzącego kulturę oraz struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich
funkcjonowania, włączając formy rozwoju indywidulnej przedsiębiorczości
posiada znajomość w języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii
ekonomicznej, zgodne z wymaganiami poziomu B2+ (Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego)

Odniesienie do
charakterysty
ki pierwszego
i drugiego
stopnia PRK

Odniesienie do
efektów
kształcenia
właściwych dla
obszaru

P7U_W
P7S_WG

P7S_WG_S1

P7U_W
P7S_WG

P7S_WG_S2

P7U_W
P7S_WK

P7S_WG_S3
P7S_WK_S1

P7U_W
P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI
K2P_U01

K2P_U02

K2P_U03

K2P_U04

potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy
społeczno-gospodarcze, a także relacje między nimi, wykorzystując wiedzę z
wybranego obszaru Ekonomii
potrafi analizować złożone problemy i procesy społeczno-ekonomiczne oraz
prognozować ich praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i
narzędzi oraz systemów normatywnych właściwych dla wybranych obszarów
Ekonomii
ma umiejętności językowe w zakresie specjalistycznej terminologii ekonomicznej w
języku obcym, zgodne z wymaganiami poziomu B2+ (Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego)
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań i dokumentacji przy
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

P7U_U
P7S_UW

P7S_UW_S1

P7U_U
P7S_UW

P7S_UW_S2
P7S_UW_S3

P7U_U
P7S_UK

P7S_UW_S3

P7U_U
P7S_UW

P7S_UW_S1
P7S_UW_S3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2P_K01

rozumie potrzebę samodzielnego, ustawicznego zdobywania wiedzy i umiejętności
zawodowych, przestrzegając zasady etyki zawodowej

K2P_K02

potrafi pracować i rozwiązywać problemy w grupie, przyjmując różne role

K2P_K03

potrafi krytycznie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny

P7U_K
P7S_KK
P7S_KR
P7U_K
P7S_UO
P7U_K
P7S_KO

Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla danego poziomu określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla danego poziomu określone w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8, w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla
obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów.
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