
Załącznik 1 

 

Efekty kształcenia dla kierunku „ekonomia” 

studia pierwszego stopnia, profil kształcenia: praktyczny 

oraz ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 
 

 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K - (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia na kierunku „ekonomia” 

1 - studia pierwszego stopnia 

P - profil praktyczny 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

S1P - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne – numery efektów kształcenia 
 

 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów „ekonomia”. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów „ekonomia” absolwent: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia w 

obszarach kształcenia 

w zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA 

K-1P_W01 
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 

innych nauk 
S1P_W01 

K-1P_W02 
zna elementarną terminologię używaną w ekonomii i finansach, rozumie jej źródła oraz zastosowania w 

obrębie nauk społecznych 
S1P_W01, S1P_W02 

K-1P_W03 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, organizacji i instytucji ekonomicznych S1P_W02 

K-1P_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach i związkach między strukturami, organizacjami i instytucjami S1P_W03 
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ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej 

K-1P_W05 
zna rodzaje współzależności ekonomicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz 

rządzące nimi prawidłowości 
S1P_W04 

K-1P_W06 
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne i zasady 

ich funkcjonowania, działającym w tych strukturach i decydującym o ich ewolucji 
S1P_W05 

K-1P_W07 
ma podstawową wiedzę z zakresu innych nauk społecznych (w tym psychologii, socjologii, zarządzania i 

prawa) oraz ich relacji do nauk ekonomicznych 

S1P_W02, S1P_W05, 

S1P_W07 

K-1P_W08 
zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje 

gospodarcze oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, dla potrzeb badań ekonomicznych oraz do 

rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie działalności gospodarczej 

S1P_W06 

K-1P_W09 
ma podstawową wiedzę o przepisach, normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, 

etycznych), stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania struktur, organizacji i instytucji 

ekonomicznych 

S1P_W07 

K-1P_W10 
ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur, organizacji i instytucji ekonomicznych, ich 

przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 
S1P_W08 

K-1P_W11 
ma wiedzę na temat struktur, organizacji i instytucji ekonomicznych, rodzajów i charakterze więzi 

pomiędzy nimi oraz ich historycznej ewolucji  
S1P_W09 

K-1P_W12 
zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich podstawowe twierdzenia oraz sposoby analizy 

rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat 

S1P_W02, S1P_W04, 

S1P_W07, S1P_W08, 

S1P_W09 

K-1P_W13 
zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności 

jego finansowania oraz zasady gospodarowania i obrotu aktywami finansowymi 
S1P_W07, S1P_W11 

K-1P_W14 
posiada podstawową wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie ram instytucjonalnych 

funkcjonowania gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem struktur rynków finansowych 

S1P_W02, S1P_W07, 

S1P_W08 

K-1P_W15 
dysponuje wiedzą umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie 

krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 
S1P_W02, S1P_W03 

K-1P_W16 
ma wiedzę na temat etycznych i prawnych podstaw funkcjonowania procesów gospodarczych oraz 

ochrony własności intelektualnej 
S1P_W10 

K-1P_W17 

zna podstawy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w nich 

zachodzącymi w dziedzinie rzeczowej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem form własności, 

form prawno-organizacyjnych. typów zarządzania oraz form przedsiębiorczości indywidualnej 

S1P_W11 
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UMIEJĘTNOŚCI 

K-1P_U01 
potrafi na podstawie obserwacji i danych faktograficznych prawidłowo definiować, analizować i 

interpretować zjawiska ekonomiczne i procesy gospodarcze 
S1P_U01, S1P_U08 

K-1P_U02 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę  teoretyczną z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią 

dyscyplin w celu praktycznego analizowania i interpretowania różnorodnych problemów i procesów 

ekonomicznych  

S1P_U01, S1P_U02, 

S1P_U06 

K-1P_U03 
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg różnorodnych procesów gospodarczych i zjawisk 

ekonomicznych oraz prezentować własne opinie w tym zakresie 

S1P_U03, S1P_U04, 

S1P_U08 

K-1P_U04 
potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczno-gospodarcze z wykorzystaniem standardowych 

metod i narzędzi, właściwych dla nauk ekonomicznych 

S1P_U01, S1P_U02, 

S1P_U04 

K-1P_U05 
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi przepisami, normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ekonomii 
S1P_U05 

K-1P_U06 
potrafi efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej, również w zakresie wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z 

doświadczeń praktycznych  

S1P_U06 

K-1P_U07 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych i proponuje w tym zakresie 

właściwe rozstrzygnięcia 
S1P_U07 

K-1P_U08 wykazuje się  umiejętnościami rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych 
S1P_U01, S1P_U02, 

S1P_U03, S1P_U08 

K-1P_U09 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych 

zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku ekonomii, jak i 

dyscyplin pokrewnych 

S1P_U09, S1P_U10 

K-1P_U10 

ma umiejętność  formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz prezentowania 

własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o argumentację odwołującą się do wybranych teorii oraz 

poglądów znanych ekonomistów i finansistów polskich i zagranicznych 

S1P_U03, S1P_U05, 

S1P_U06, S1P_U07, 

S1P_U08 

K-1P_U11 
potrafi sporządzać pisemne opracowania, zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy, ułatwiające 

podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym inwestycyjnych 
S1P_U07, S1P_U09 

K-1P_U12 
posiada umiejętność przygotowania merytorycznych wystąpień ustnych, w języku polskim i języku 

obcym, w zakresie nauk ekonomicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł 

S1P_U10 

K-1P_U13 
potrafi dokonać analizy własnych działań dotyczących różnorodnych obszarów procesu gospodarowania, 

w tym inwestowania, oraz wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu 

S1P_U06, S1P_U07, 

S1P_U08 
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ponadto potrafi  weryfikować poprawność raportów, analiz i ekspertyz wykonanych przez siebie oraz 

innych 

K-1P_U14 

potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu nauk ekonomicznych, pełniąc 

różne role; posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z 

projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych 

S1P_U05, S1P_U08 

K-1P_U15 
potrafi posługiwać się językiem obcym, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, w zakresie nauk ekonomicznych i działalności gospodarczej 

S1P_U09, S1P_U10, 

S1P_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K-1P_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
S1P_K01, S1P_K06 

K-1P_K02 

potrafi pracować i współdziałać w grupie w różnych rolach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji, 

reprezentuje postawę kreatywną i przedsiębiorczą, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań, 

wytrwale dąży do realizacji indywidualnych i zespołowych działań; jest skłonny do przekazywania 

posiadanej wiedzy swoim współpracownikom, członkom zespołu lub innym zainteresowanym osobom 

S1P_K02, S1P_K07 

K-1P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1P_K03 

K-1P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1P_K04 

K-1P_K05 
konstruktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów z zakresu działalności gospodarczej, 

uwzględniając aspekty prawne, społeczne i polityczne 
S1P_K05 

K-1P_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1P_K06 

K-1P_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1P_K07 

K-1P_K08 
ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod badawczych, jest krytyczny w stosunku do 

poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod działania 

S1P_K01, S1P_K06, 

S1P_K07 

K-1P_K09 
jest świadomy złożoności procesów zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do 

samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie historycznej) 
S1P_K06, S1P_K07 

K-1P_K10 
doskonali umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, 

prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy 

S1P_K03, S1P_K05, 

S1P_K06 

K-1P_K11 
postępuje zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
S1P_K04, S1P_K06 

K-1P_K12 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio określa priorytety służące realizacji 

określonych zadań, jest otwarty na szanse komercyjnego wykorzystania swojej wiedzy 
S1P_K03, S1P_K05 

 


