Kierunkowe efekty kształcenia
Kierunek: ekonomia
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Uzyskane kwalifikacje: licencjat
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E1A_W07

E1A_W08

E1A_W09
E1A_W10

Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent:

WIEDZA
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk
ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk
ekonomicznych i relacji do innych nauk
Ma podstawową wiedzę z zakresu mikro- i
makroekonomii, zna zasady działania i prawa rządzące
rynkami dóbr i usług, rynkami czynników produkcji, zna
zasady równowaŜenia gospodarki w róŜnych modelach
wzrostu.
Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów
oddziaływania państwa na gospodarkę. Zna relacje
państwa z rynkiem.

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru nauk
społecznych
S1A _W01

S1A _ W01
S1A _ W02
S1A _ W07
S1A _ W08

S1A _ W02
S1A _ W03
S1A _ W08
S1A _ W09
Ma podstawową wiedzę o róŜnych rodzajach S1A – W02
podmiotów, struktur i systemów gospodarczych, a takŜe S1A _ W03
ich istotnych elementach, zna relacje
między S1A _ W04
podmiotami, strukturami i systemami gospodarczymi w
mikro- i makroskali
Ma podstawową wiedzę o przedsiębiorcach oraz S1A _ W05
zasadach i determinantach podejmowania, prowadzenia i S1A _ W07
zakończenia
działalności
gospodarczej
w S1A _ W11
zróŜnicowanych warunkach rynkowych
Zna rzeczywiste problemy rynkowe i główne metody S1A _ W02
analizy rynku, w tym rynku finansowego i jego S1A _ W03
instrumenty
S1A _ W04
S1A _ W06
S1A _ W08
Posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą S1A _ W01
finansów publicznych
S1A _ W02
S1A _ W04
Zna podstawową doktrynę polityki społecznej, posiada S1A _ W02
wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych S1A _ W03
uwarunkowań polityki społecznej oraz modeli i S1A _ W07
sposobów rozwiązywania kwestii społecznych
Ma wiedzę na temat instytucji kreujących politykę S1A _ W02
ekonomiczną i społeczną
S1A _ W08
Ma wiedzę na temat róŜnych doktryn, systemów i S1A _ W02
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E1A_W11

E1A_W12

E1A_W13

E1A_W14

E1A_W15

E1A_W16

E1A_W17
E1A_W18

E1A_W19

E1A_W20

kierunków odnoszących się do podmiotów, struktur,
więzi i polityk gospodarczych oraz ich historycznej
ewolucji, zna zasady Jednolitego Rynku Europejskiego
Zna moŜliwości wsparcia informatycznego działalności
ludzkiej i procesów w organizowanych i ekonomicznych
uwarunkowaniach określonego podmiotu
Ma podstawową wiedzę o czynnikach rozwoju
regionalnego i kryteriach regionalizacji takŜe w aspekcie
teorii rozwoju regionalnego. Ma podstawową wiedzę
dotyczącą baz danych regionalnych

S1A _ W03
S1A _ W09

Ma podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych,
ekonomicznych, etycznych odnoszących się do róŜnych
podmiotów, struktur, więzi i systemów gospodarczych
oraz o rządzących nimi prawidłowościach ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach funkcjonowania
Ma podstawową wiedzę o organach władzy państwowej,
administracji państwowej, instytucji państwowych i ich
wzajemnych relacjach z konstytucyjnym statusem
jednostki
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Ma wiedzę o zjawiskach i procesach wywierających
wpływ
na
funkcjonowanie
rynku,
dotyczącą
poszczególnych podmiotów, struktur, więzi, systemów i
polityk gospodarczych oraz ich elementów. Zna metody,
narzędzia
i
techniki
pozyskiwania
danych
ekonomicznych, pozwalające opisywać zjawiska i
procesy gospodarcze odnoszące się do róŜnych
podmiotów, struktur, więzi i polityk gospodarczych w
mikro- i makroskali
Ma wiedzę o roli człowieka i wpływu jego cech na
podejmowanie decyzji, zna składowe i koncepcje
kapitału ludzkiego, zna właściwości KL oraz jego
wykorzystanie i znaczenie w rozwoju ekonomicznym i
społecznym, posiada ogólna wiedze dotyczącą funkcji
personalnej, zna metody i narzędzia pozwalające
zatrudniać pracowników
Zna strukturę organizacji i efektywność produkcji
rolniczej. Zna stan produkcji roślinnej i zwierzęcej,
analizuje poszczególne zabiegi agrotechniczne, ma
podstawową wiedze na temat stanu czynników

S1S _ W07

S1A _ W06
S1A _ W10

S1A _ W02
S1A _ W04
S1A _ W06
S1A _ W07
S1A _ W09
Zna sposoby pozyskiwania i prezentowania danych S1A _ W04
statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk S1A _ W06
masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, ma
wiedzę o metodach modelowania ekonometrycznego i
prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk prawnych i S1A _ W01
ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A _ W07

S1A _ W02
S1A _ W05
S1A _ W09
S1A _ W07
S1A _ W10
S1A _ W06
S1A _ W08

S1A _ W04
S1A _ W05
S1A _ W06

S1A _ W02
S1A _ W06
S1A _ W08
S1A _ W11
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E1A_U01

E1A_U02

E1A_U03

determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów
wiejskich, zna specyfikę chowu poszczególnych
gatunków zwierząt, zna skutki rozwoju chowu
wielkostadnego i roŜnych poziomów intensyfikacji
produkcji na opłacalność
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska
gospodarcze i społeczne zachodzące w skali globalnej,
krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną
oraz pozyskane dane empiryczne
Potrafi interpretować modele wzrostu gospodarczego
oraz podstawowe mierniki (wskaźniki) gospodarki
narodowej i relacje między nimi.
Potrafi zinterpretować wpływ zmian podstawowych
instrumentów polityki fiskalnej i pienięŜnej na sytuację
społeczno-gospodarczą

E1A_U04

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy
podstawowych kwestii społecznych

E1A_U05

Potrafi analizować i interpretować dane rynkowe i
wykorzystywać je do rozwiązywania problemów

E1A_U06

Potrafi dokonać analizy sytuacji dotyczących finansów
publicznych i rynków finansowych, potrafi pozyskać
informacje niezbędne do analizowania zjawisk w
zakresie finansów publicznych i rynków finansowych
Potrafi zastosować podstawowe metody statystyki
opisowej do analizy i oceny zjawisk ekonomicznych

E1A_U07

E1A_U08

E1A_U09

E1A_U10

E1A_U11

E1A_U12

Potrafi tworzyć modele komputerowe problemów z
róŜnych okresów Ŝycia gospodarczego i społecznego.
Wybiera i ocenia narzędzia wyszukiwania oraz zasady
informacji dostępne w Internecie
Potrafi wyszukiwać źródła prawa, rozumieć przepisy
prawa i rozpoznawać obszary prawne w działalności
gospodarczej
Wykorzystuje zdobyta wiedzę do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
ekonomisty,
potrafi
samodzielnie
prowadzić
działalności
gospodarczą. Potrafi samodzielnie wypełniać główne
dokumenty księgowe oraz wypełniać wnioski o róŜnego
rodzaju dofinansowania
Potrafi prawidłowo interpretować związki między
podejmowanymi decyzjami gospodarczymi a ich
skutkami ekonomicznymi i prawnymi

S1A _ U01
S1A _ U02
S1A _ U03
S1A _ U08
S1A _ U01
S1A _ U03
S1A _ U04
S1A _ W03
S1A _ W04,
S1A _ W06
S1A _ W07
S1A _ W01
S1A _ W02
S1A _ U05
S1A _ U01
S1A _ U02
S1A _ U03
S1A _ U06
SA1 _ U01
SA1 _ U02
SA1 _ U06
S1A _ U07
S1A _ U01
S1A _ U02
S1A _U06
S1A _ U02
S1A _ U04
S1A _ U07
S1A _ U06
S1A _ U01
S1A _ U05
S1A _ U02
S1A _ U04
S1A _ U06
S1A _ U07

S1A _ U01
S1A _ U03
S1A _ U06
S1A _ U08
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi S1A _ U01
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E1A_U13

E1A_U14

E1A_U15

E1A_K01

E1A_K02
E1A_K03
E1A_K04

E1A_K05

E1A_K06
E1A_K07

E1A_K08

oraz wybranymi regułami prawnymi ekonomicznymi i
etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów
gospodarczych
Wykorzystuje posiadaną wiedzę ekonomiczną do oceny
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i wyznaczania
jego równowagi oraz do analizy czynników wzrostu
gospodarczego i oceny ich wpływu na równowaŜenie
gospodarki
Potrafi analizować składowe kapitału ludzkiego i
dokonywać pomiaru jego wartości, potrafi dokonać
doboru kadr do organizacji, posiada umiejętności
postępowania z zespołami pracowniczymi
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim i języku nowoŜytnym,
dotyczących szczegółowych zagadnień ekonomicznych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych
oraz informacji pochodzących z róŜnych źródeł. Posiada
umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w
języku polskim oraz w języku nowoŜytnym,
dotyczących szczegółowych zagadnień ekonomicznych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
opierających się na informacjach pochodzących z
róŜnych źródeł, ma umiejętności językowe, obejmujące
terminologię nauk ekonomicznych, zgodne z
dla
poziomu
B2
wymaganiami
określonymi
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy i
umiejętności oraz potrafi inspirować i organizować te
procesy w środowisku społecznym

S1A _ U03
S1A _ U05
S1A _ U06
S1A _ U01
S1A _ U03
S1A _ U06
S1A _ U07
S1A _ U06
S1A _ U07
S1A _ U08
SA1 _ U09
SA1 _ U10
SA1 _ U11

S1A _ K01
S1A _ K02
S1A _ K03
S1A _ K06
S1A _ K02
S1A _ K05
S1A _ K04
S1A _ K07
S1A _ K04
S1A _ K05

Współpracuje w grupie przy rozstrzyganiu waŜnych
kwestii gospodarczych, społecznych i środowiskowych
Rekomenduje swoje stanowisko i odpowiedzialne
rozwiązania w róŜnych kwestiach gospodarczych
Ma świadomość waŜności zachowania się w sposób
profesjonalny i postrzegania etyki zachowań (w tym w
zakresie kwestii własności intelektualnej)
Potrafi myśleć i działać w sposób zapewniający S1A _ K04
racjonalną i efektywną koordynację zasobów S1A _ K07
gospodarczych firmy oraz wykazuje inicjatywę i
podejmuje innowacyjne działania w tym zakresie

S1A _ K02
S1A _ K04
Potrafi określać priorytety i planować środki niezbędne S1A _ K03
do realizacji wytyczonych celów oraz inspirować S1A _ K07
współpracowników do podejmowania działalności w
tym zakresie
Uczestniczy w opracowaniu i wdraŜaniu projektów S1A _ K04
Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi
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E1A_K09

E1A_K10

gospodarczych, uwzględniających aspekty prawne,
ekonomiczne, polityczne i etyczne
Rozumie i zna etykę menadŜera, kieruje się w działaniu
normami etyki gospodarczej, akceptuje etyczne aspekty
w procesie negocjacji, organizuje pracę grupy
negocjacyjnej, potrafi zarządzać konfliktem
Potrafi komunikować się z otoczeniem, potrafi być
niezaleŜnym i obiektywny w pracy zawodowej
ekonomisty, potrafi zarządzać zasobami ludzkimi

S1A _ K05
S1A _ K02
S1A _ K03
S1A _ K04
S1A _ K02
S1A _ K04

Objaśnienia oznaczeń w symbolach
S – obszar kształcenia w naukach społecznych
1 – studia pierwszego stopnia
2 – studia drugiego stopnia
A – profil ogólnoakademicki,
E – symbol kierunku
01 – nr kolejny efektu
W – wiedza
U – umiejętności
K – kompetencje
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