Macierz odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych
(Ekonomia I stopień).
Nazwa kierunku studiów: EKONOMIA
Poziom kształcenia: studia I stopnia
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profil kształcenia: praktyczny

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA
ma elementarną wiedzę o ekonomii jako nauce, jej miejscu
w systemie nauk społecznych oraz relacjach do innych nauk
zna podstawową terminologię ekonomiczną i rozumie jej źródła
oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesów
ekonomicznych, relacjach między nimi, zjawiskach wpływających
na ich zachowania i decyzje oraz roli jaką odgrywają w
gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej.
ma elementarną wiedzę o różnych strukturach ekonomicznych
i innych rodzajach struktur społecznych, zachodzących między
nimi relacjach i rodzajach więzi społecznych oraz ich wpływie
na uczestników procesów ekonomicznych
rozumie istotę oraz mechanizmy funkcjonowania gospodarki
w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym
ma elementarną wiedzę o mechanizmach społecznych
i rządzących nimi prawidłowościach
zna zagadnienia integracji i globalizacji rynków w wymiarze
regionalnym, krajowym i globalnym
zna metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w badaniach
ekonomicznych zarówno w zakresie analizy makro- jak
i mikroekonomicznej
ma podstawową wiedzę matematyczną pozwalającą na jej
wykorzystanie w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych
ma wiedzę z zakresu metod i technik analitycznych
wykorzystywanych w działalności podmiotów gospodarczych i
innych uczestników życia gospodarczego
ma uporządkowaną wiedzę na temat norm prawnych regulujących
procesy gospodarcze
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych koncepcji
i metod organizacji i zarządzania strukturami ekonomicznymi
i uczestnikami życia gospodarczego
zna mechanizmy zmian zachodzących w procesach
gospodarczych i ich wpływ na uczestników życia gospodarczego
ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania
interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
posiada wiedzę z zakresu przepisów prawnych normujących
zagadnienia ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
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posiada wiedzę pozwalającą na zaplanowanie, organizację
i prowadzenie działalności gospodarczej
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
celem interpretacji zachodzących zjawisk i procesów
gospodarczych
potrafi wykorzystać poznane narzędzia warsztatu ekonomisty do
prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych
rozróżnia zawartą w tekstach ekonomicznych wiedzę pozytywną
(o tym co jest w gospodarce) od wiedzy ocennej oraz wiedzy
normatywnej (co powinno być w gospodarce)
posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające
na pozyskiwanie danych odnoszących się do zjawisk i procesów
gospodarczych oraz wpływających na nie innych zjawisk i
procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych)
potrafi odpowiednio dobrać poznane metody w procesie
pozyskiwania danych wykorzystywanych do badania zjawisk
i procesów ekonomicznych
potrafi analizować informacje rynkowe i wykorzystywać je
w praktyce gospodarczej
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
ekonomicznych, potrafi wykorzystać proste modele
ekonometryczne do analizy i prognozy procesów i zjawisk
ekonomicznych
potrafi posługiwać się aktami normatywnymi celem rozwiązania
problemów i zadań z zakresu ekonomii
posiada umiejętność łączenia wiedzy i praktyki ekonomicznej
z aktami normatywnymi
potrafi odpowiednio wykorzystać poznane teorie oraz warsztat
ekonomisty w pracy zawodowej
potrafi przeprowadzić analizę krytyczną pozyskiwanych informacji
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi przy
rozwiązywaniu problemów ekonomicznych w tym w pracy
zawodowej
potrafi wskazać dostępne możliwości rozwiązania problemów
społeczno-gospodarczych, dokonać ich analizy oraz
zaproponować rozwiązania
posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii popierając je logiczną argumentacją
potrafi w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem
poznanych ujęć teoretycznych i warsztatu ekonomisty
wypowiedzieć się w formie pisemnej w języku polskim i obcym
na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiedzieć się ustnie
w języku polskim i obcym na tematy dotyczące zagadnień
ekonomicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
oraz własnych obserwacji i poglądów
potrafi wykorzystać środki i narzędzia techniczne
do przygotowania i poprowadzenia prezentacji.
posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
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Językowego
posiada umiejętności specjalistyczne z zakresu różnych obszarów
zgodnie z zainteresowaniami
posiada umiejętności z zakresu wybranych form aktywności
fizycznej, rekreacji i sportu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, wyznacza
ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz
kompetencji
potrafi pracować w zespole wykonując zarówno zadania
związane z realizacją narzuconych celów, jak i ich wyznaczaniem
i organizacją pracy zespołu; identyfikuje korzyści płynące z pracy
zespołowej
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi
wyznaczyć priorytety przyjmując logiczną argumentację
cechuje się odpowiedzialnością zawodową, identyfikuje
i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej
ma przekonanie o sensie udziału w projektach społecznogospodarczych i potrafi zauważyć i uwzględnić ich
uwarunkowania zewnętrzne
jest otwarty na prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
potrafi zaplanować i zorganizować działalność gospodarczą oraz
myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
E - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku ekonomia,
W - (po podkreśleniu) kategoria wiedzy,
U - (po podkreśleniu) kategoria umiejętności,
K - (po podkreśleniu) kategoria kompetencji społecznych,
S1P - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów I stopnia, profil praktyczny.
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