EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU EKONOMIA
Nazwa kierunku: EKONOMIA

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

Liczba semestrów: 6
Symbol efektów
kierunkowych

E_W01

E_W02

E_W03

E_W04

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekt i
P6U_W
zjawiska właściwe dla ekonomii jako dyscypliny
naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz
relacjach do innych nauk
w zaawansowanym stopniu kluczową terminologię
P6U_W
ekonomiczną i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
w zaawansowanym stopniu zachowania człowieka na
P6U_W
rynku, w przedsiębiorstwie i organizacji oraz tworzącego
struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.
w zaawansowanym stopniu istotę oraz mechanizmy
P6U_W
funkcjonowania gospodarki, w tym zagadnienia integracji
i globalizacji rynków w wymiarze regionalnym, krajowym i
globalnym

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia PRK
dla właściwego
poziomu

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

E_W05

E_W06

E_W07

E_W08

E_W09

E_W10

E_W11

w zaawansowanym stopniu wybrane metody, narzędzia i P6U_W
techniki wykorzystywane w badaniach ekonomicznych
zarówno w zakresie analizy makro- jak
i
mikroekonomicznej, w tym działalności podmiotów
gospodarczych
podstawowe uwarunkowania prawne regulujące
P6U_W
procesy gospodarcze, wybrane zasady i normy etyczne
związane z praktyką w działalności gospodarczej i
społecznej
w zaawansowanym stopniu mechanizmy zmian
P6U_W
zachodzących w procesach gospodarczych i społecznych,
ich wpływ na uczestników życia gospodarczego i
społecznego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
kryzysowych
w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania
P6U_W
gospodarki rynkowej i jej podmiotów gospodarczych oraz
podstawowe uwarunkowania prawne, społeczne,
kulturowe, odnosząc się do zawodowej działalności
gospodarczej.
w zaawansowanym stopniu wybrane procesy
P6U_W
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich
prawidłowości i zakłóceń
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności P6U_W
przemysłowej i prawa autorskiego
w zaawansowanym stopniu wybrane procesy
P6U_W
planowania, organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej
UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

E_U01

E_U02

E_U03

E_U04

E_U05

E_U06

E_U07

E_U08

posługiwać się ujęciami teoretycznymi celem interpretacji
zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych
wykorzystać poznane narzędzia warsztatu ekonomisty do
prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów
gospodarczych oraz wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów z praktyki społeczno-ekonomicznej
rozróżniać zawartą w tekstach ekonomicznych wiedzę
pozytywną (o tym co jest w gospodarce) od wiedzy
ocennej oraz wiedzy normatywnej (co powinno być w
gospodarce) i odnosząc ją do praktyki gospodarczej
dobrać źródła i informacje z nich pochodzące,
przeprowadzić ich krytyczną analizę i syntezę oraz wybrać
i zastosować właściwe do problemu ekonomicznego
metody i narzędzia analizy rynkowej, strategicznej,
ekonomicznej, w tym finansowej
analizować i krytycznie oceniać informacje rynkowe i
wykorzystywać je do rozwiązywania praktycznych
problemów gospodarczych, w tym do oceny kondycji
ekonomicznej przedsiębiorstw i ich pozycji rynkowej,
rynku pracy
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
ekonomicznych, potrafi wykorzystać proste modele
ekonometryczne do analizy procesów i zjawisk
ekonomicznych
posiada umiejętność łączenia wiedzy i praktyki
ekonomicznej
z aktami normatywnymi
posługiwać się zasadami i normami etycznymi przy
rozwiązywaniu problemów ekonomicznych w tym w
pracy zawodowej

P6U_U

P6S_UW

P6U_U
P6S_UW
P6U_U
P6S_UW
P6U_U
P6S_UW

P6U_U
P6S_UW

P6U_U
P6S_UW
P6U_U

P6S_UW

P6U_U
P6S_UW

E_U09

E_U10

E_U11

E_U12

E_U13

E_U14

E_K01

pracować w zespole wykonując zarówno zadania
P6U_U
związane z realizacją narzuconych celów, w tym o
charakterze interdyscyplinarnym, jak i wyznaczaniem i
organizacją pracy zespołu, identyfikuje korzyści płynące z
pracy zespołowej
samodzielnie planować i realizować ścieżkę własnego
P6U_U
rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji,
własne uczenie się przez całe życie korzystając z różnych
form kształcenia ustawicznego
brać udział w debacie, prezentować własne pomysły,
P6U_U
wątpliwości i sugestie popierając je logiczną
argumentacją
w sposób precyzyjny i spójny, z wykorzystaniem
P6U_U
poznanych ujęć teoretycznych i warsztatu ekonomisty,
własnych obserwacji i poglądów wypowiedzieć się w
formie pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym
na tematy dotyczące zagadnień ekonomicznych
wykorzystać środki i narzędzia techniczne, w tym
P6U_U
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do
przygotowania analiz ekonomicznych i poprowadzenia ich
prezentacji.
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
P6U_U
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:JEST GOTÓW DO
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
P6U_K
dotyczących zagadnień ekonomicznych, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w realizacji projektów
społeczno-ekonomicznych

P6S_UO

P6S_UU

P6S_UK

P6S_UK

P6S_UW

P6S_UK

P6S_KK

współpracy z ekspertami w przypadku trudnych do
P6U_K
samodzielnego rozwiązywania problemów praktyki
E_K02
ekonomicznej
współpracy w realizacji projektów społecznoP6U_K
ekonomicznych
oraz
współorganizowania
działalności
na
E_K03
rzecz środowiska społecznego, zawodowego i lokalnego
rozwijania dorobku zawodu ekonomisty, przestrzegania
P6U_K
zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
E_K04
przestrzegania tych zasad
przyjęcia odpowiedzialności za wspólnie realizowanie
P6U_K
zadania i projekty społeczno-gospodarcze oraz
uczestniczenia w realizacji usprawnień i wdrażania
E_K05
innowacji przy pełnej świadomości etycznego wymiaru
pracy zawodowej
inicjatyw gospodarczych na rzecz interesu publicznego
P6U_K
E_K06
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oraz
P6U_K
myślenia i działania w sposób zaangażowany i
E_K07
przedsiębiorczy
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst
UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna)
KO – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KR

P6S_KR

P6S_KO
P6S_KBO

