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Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych  

Kierunek studiów: Ekonomia 

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: Profil praktyczny 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  poziom 7 

Dziedzina i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 
efekty uczenia się (podkreślona dyscyplina wiodąca) 

Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości  

Symbol 
Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia, 

profil praktyczny, studia II-go stopnia 
(uzyskane po zakończeniu  studiów) 

Odniesienie do 
efektów 

uniwersalnych i 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia * 

 WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

K2P_W01 w pogłębionym stopniu fakty, obiekty i zjawiska ekonomiczne oraz wyjaśniające je teorie, jak również relacje 

ekonomii z innymi dyscyplinami naukowymi; zna i rozumie metody badań naukowych w zakresie ekonomii 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2P_W 02  w pogłębionym stopniu społeczno-gospodarcze oraz etyczne uwarunkowania funkcjonowania struktur 

ekonomicznych i instytucjonalnych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2P_W 03  w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako podmiotu społecznego, tworzącego kulturę organizacyjną oraz 

struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania 
P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K2P_W 04  słownictwo ekonomiczne w języku obcym na poziomie  B2+ (Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego) 

P7U_W 

P7S_WG 

K2P_W 05  zastosowanie praktyczne uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej w obszarze ekonomii oraz podstawowe 

zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 
P7U_W 

P7S_WK 

K2P_W06 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście ekonomicznym P7U_W 

P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi  

K2P_ U0 1  identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone i nietypowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, a także 

relacje między nimi, wykorzystując wiedzę z wybranego obszaru Ekonomii 

P7U_U 

P7S_UW 

K2P_ U0 2  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 

P7U_U 

P7S_UW 

K2P_ U0 3  posługiwać się językiem obcym w zakresie specjalistycznej terminologii ekonomicznej zgodne z wymaganiami 

poziomu B2+ (Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) 

P7U_U 

P7S_UK 

K2P_ U0 4  przygotować opracowania i dokumentację przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych P7U_U 

P7S_UK 

P7S_UO 

P7S_UU 

K2P_ U0 5  wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów praktycznych właściwych 

dla funkcjonowania struktur ekonomicznych i instytucjonalnych, dobierając właściwe źródła informacji, metody i 

narzędzia, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne 

P7U_U 

P7S_UW 

K2P_ U0 6  komunikować się i prowadzić debaty na temat specjalistycznych zagadnień społeczno-gospodarczych ze 

zróżnicowanymi grupami odbiorców oraz współdziałać z nimi w ramach prac zespołowych 

P7U_U 

P7S_UO 

K2P_ U0 7  samodzielnie planować i realizować proces własnego doskonalenia zawodowego oraz ukierunkowywać 

współpracowników w tym zakresie 

P7U_U 

P7S_UU 

K2P_ U0 8  formułować i weryfikować hipotezy związane z typowymi problemami ekonomicznymi P7U_U 

P7S_UW 

 KOMPETENCJE: Absolwent jest gotów do  

K2P_ K01  krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy naukowej i korzystania z 

wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu  

P7U_K 

P7S_KK 

K2P_ K02  wypełniania zobowiązań społecznych i inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego P7U_K 
P7S_KO 

K2P_ K03  do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny P7U_K 

P7S_KK 

K2P_ K04   odpowiedzialnego pełnienia  ról zawodowych , w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej w życiu społecznym i 
gospodarczym  

P7U_K 

P7S_KR 
* Załącznik do Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018r w 
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 


