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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Nazwa Wydziału Wydział Interdyscyplinarny 

Nazwa Instytutu Instytut Nauk Społecznych 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne / niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 
obszaru lub obszarów kształcenia  Obszar nauk społecznych 

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin 

artystycznych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia 

Dziedzina nauk ekonomicznych, 

dyscyplina: ekonomia, finanse, zarządzanie 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 
absolwentom 

licencjat 

Czas trwania studiów w semestrach 6 semestrów  

Łączna liczba punktów ECTS dla danej 
formy studiów. 

180 

Polska Rama Kwalifikacji 6 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach: 
K ( przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W                                        - kategoria wiedzy 

U                                         - kategoria umiejętności 
K ( po podkreślniku)          - kategoria kompetencji społecznych 

S1P                                     - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych   
                                             dla studiów I stopnia o profilu praktycznym   

01, 02, 03,…..i kolejne      - numer efektu kształcenia dla obszaru nauk społecznych 

 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia. 

Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent: 

Odniesienie do opisu efektów 

kształcenia do obszaru nauk 
społecznych 

WIEDZA 

KE1_W01 

posiada wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej 
powiązaniach z innymi dyscyplinami, zna zasady i koncepcje ekonomii, 
orientuje się w dorobku teoretycznym i modelowym nauki ekonomii oraz 
we współczesnym piśmiennictwie ekonomicznym 

S1P W01, S1P W08, S1P W09, 

S1P_W11, 
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KE1_W02 posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalności S1P W02, S1P W05, S1P W06, 

S1P_W07 

KE1_W03 zna rodzaje i znaczenie więzi społecznych w społeczeństwie 
informacyjnym 

S1P W03, S1P W04, S1P W05, 

S1P_W07, S1P_W09 

KE1_W04 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości S1P_W11 

KE1_W05 ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania S1P_W01, S1P_W06, S1P_W07 

KE1_W06 
ma wiedzę o narzędziach i metodach wykorzystywanych w finansach i 
rachunkowości S1P_W06 

KE1_W07 rozumie pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich znaczenie w życiu 
gospodarczym 

S1P_W01, S1P_W05, S1P_W06 

KE1_W08 
zna metody, narzędzia i procedury podejmowania decyzji oraz zna 
metody optymalizacyjne i formalno-matematyczne 

S1P_W06 

KE1_W09 ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych S1P_W05, S1P_W07 

KE1_W10 zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań S1P_W06, S1P_W11, 

KE1_W11 
zna instytucje gospodarcze i polityczne oraz społeczno-ekonomiczne 

wyzwania rzeczywistości 

S1P W02, S1P W03, S1P W04, 

S1P W05, S1P W07, S1P W08, 

S1P_W09, S1P_W11, 

KE1_W12 
zna obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz 
prawa ochrony własności intelektualnej 

S1P_W07, S1P_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

KE1_U01 
posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł 
informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym 
elektronicznych 

S1P U02, S1P U05, S1P U09, 

S1P_U10, S1P_U11, 

KE1_U02 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, również w zakresie 
wybranej specjalności, umie identyfikować i wykorzystać wnioski z 
doświadczeń praktycznych 

S1P_U06 

KE1_U03 
posiada umiejętność „czytania” dokumentów finansowych, roczników 

statystycznych i danych giełdowych 

S1P U03, S1P U07, S1P U08, 

S1P_U10, 

KE1_U04 
posiada umiejętność posługiwania się właściwie dobranymi programami 
komputerowymi 

S1P U02, S1P U04, S1P U06, 

S1P_U09 

KE1_U05 

posiada umiejętność obróbki statystycznej (formuły/tabele) i 
merytorycznej (wnioski) posiadanych źródeł informacji, umie 
praktycznie wykorzystać metody i formuły matematyczno-statystyczne 

S1P U03, S1P U04, S1P U07, 

S1P_U08 

KE1_U06 posiada umiejętność modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych 
S1P U03, S1P U04, S1P U9, 

S1P_U10, 

KE1_U07 
potrafi identyfikować i formułować konkretne problemy decyzyjne oraz 

umie realizować procedury decyzyjne wraz z analizą wrażliwości 
S1P U01, S1P U02, S1P U03, 

S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08, 
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KE1_U08 
potrafi interpretować przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego oraz 
śledzi ewolucję regulacji prawno-instytucjonalnych 

S1P U01, S1P U03, S1P U06, 

S1P_U07, S1P_U08 

KE1_U09 

potrafi przygotować wnioski o aplikację środków zewnętrznych do 
realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz umie rozliczyć ww. 
środki zgodnie z obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi i 

organizacyjnymi 

S1P U05, S1P U06, S1P U07, 

S1P_U9, 

KE1_U10 
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku 
polskim i obcym z wykorzystaniem różnych źródeł, potrafi umiejętnie 
zaprezentować swoje publikacje 

S1P_U06, S1P_U09 

KE1_U11 

posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym z wykorzystaniem różnych źródeł, potrafi 
wspomóc się nowoczesnymi środkami informatycznymi 

S1P_U10 

KE1_U12 ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii zgodne z wymaganiami 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1P_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KE1_K01 
posiada skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań, rozumie 
potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy 

S1P K01, S1P K03, S1P K04, 

S1P_K05, S1P_K06 

KE1_K02 ma krytyczno-analityczne podejścia do wyzwań decyzyjnych 
S1P K03, S1P K04, S1P K05, 

S1P_K06, S1P_K07, 

KE1_K03 
ma umiejętności klarownego i merytorycznego przedstawienia problemu 
decyzyjnego 

S1P_K03, S1P_K04, S1P_K05, 

KE1_K04 
potrafi komunikatywne posługiwać się nowoczesnymi środkami 
multimedialnymi 

S1P_K02, S1P_K07, 

KE1_K05 
potrafi uzupełniać znajomość słownictwa zawodowego, w języku 
rodzimym i obcym 

S1P_K01, S1P_K06, 

KE1_K06 
posiada umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, w 
różnych językach komunikowania, w tym pośrednich (m.in. z 
wykorzystaniem komputera) 

S1P_K02, S1P_K06, 

KE1_K07 rozumie potrzebę podnoszenia umiejętności pracy w zespole 
S1P K02, S1P K04, S1P K05, 

S1P_K06 

KE1_K08 dąży do usprawniania umiejętności kierowania zespołem S1P K02, S1P K03, S1P K04, 

S1P_K06, S1P_K07, 

KE1_K09 
ma chęć do nawiązywania kontaktów z ludźmi i mobilizowania osób do 
pracy nad zadaniami publicznymi 

S1P K02, S1P K03, S1P K04, 

S1P_K05, S1P_K07, 

KE1_K10 
jest zainteresowany problemami społecznymi i sposobami ich 
rozwiązywania 

S1P K01, S1P K02, S1P K03, 

S1P_K04, S1P_K05, 

KE1_K11 
partycypuje w działaniach publicznych, interesuje się lokalnym życiem 
gospodarczym 

S1P K02, S1P K03, S1P K04, 

S1P_K05, 

KE1_K12 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy S1P_K07 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIÓW W OBSZARZE 
KSZTAŁCENIA NAUK SPOŁECZNYCH I ICH ODNIESIENIE DO EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - 
PROFIL PRAKTYCZNY 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia 

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: Efekty kształcenia dla 
kierunku 

WIEDZA 

S1P_W01 
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

KE1_W01, KE1_W05, 

KE1_W07 

S1P_W02 

ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i 
instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 
ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach 

KE1_W02, KE1_W11 

S1P_W03 
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i 
instytucjami społecznymi i ich elementami 

KE1_W03, KE1_W11 

S1P_W04 
zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów i rządzące nimi prawidłowości 

KE1_W03, KE1_W11 

S1P_W05 

ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 
konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, 
a także działającym w tych strukturach 

KE1_ W02, KE1_W03, 

KE1_W07, KE1_W09, 

KE1_W11 

S1P_W06 

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 
pozyskiwania danych, odpowiednich dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne 
oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji 
społecznych lub gospodarczych 

KE1_W02, KE1_W05, 

KE1_W06, KE1_W07, 

KE1_W08, KE1_W10 

S1P_W07 ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane 
struktury i instytucje społeczne 

KE1_W02, KE1_W03, 

KE1_W05, KE1_W09, 

KE1_W 11, KE1_W12 

S1P_W08 
ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji 

społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali 
i konsekwencjach tych zmian 

KE1_W01, KE1_W11 

S1P_W09 
ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji 
społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej 

ewolucji 

KE1_W01, KE1_W03, 

KE1_W11 

S1P_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

KE1_W12 
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S1P_W11 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 

KE1_W01, KE1_W04, 

KE1_W10, KE1_W11 

Umiejętności 

S1P_U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego 

kierunku studiów 

KE1_U07,  KE1_U08 

S1P_U02 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 
szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 
jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 
politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla 

studiowanego kierunku studiów 

KE1_U01, KE1_U04, 

KE1_U07, KE1_U08 

S1P_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych 
procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) specyficzne dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

KE1_U03, KE1_U05, 

KE1_U06, KE1_U07 

S1P_U04 

potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i 
zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 
ekonomicznych) z wykorzystaniem standardowych metod i 

narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

KE1_U04, KE1_U05, 

KE1_U06 

S1P_U05 

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz 
wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

KE1_U01, KE1_U09 

S1P_U06 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z 
uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki 
zawodowej 

KE1_U02, KE1_U04, 

KE1_U07, KE1_U08, 

KE1_U09, KE1_U10 

S1P_U07 

posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania 
konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia 
w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych 
rozwiązań 

KE1_U03, KE1_U05, 

KE1_U07, KE1_U08, 

KE1_U09 

S1P_U08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
społecznych 

KE1_U03, KE1_U05, 

KE1_U07, KE1_U08 
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S1P_U09 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w 
języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

KE1_U01, KE1_U04, 

KE1_U09, KE1_U10 

S1P_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

KE1_U01, KE1_U03, 

KE1_U10, KE1_U11 

S1P_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

KE1_U01, KE1_U12 

Kompetencje społeczne 

S1P_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
KE1_K01, KE1_K05, 

KE1_K10 

S1P_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role 

KE1_K04, KE1_K02, 

KE1_K07, KE1_K08, 

KE1_K09, KE1_K10, 

KE1_K11 

S1P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

KE1_K01, KE1_K02, 

KE1_K03, KE1_K08, 

KE1_K09, KE1_K10, 

KE1_K11 

S1P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu 

KE1_K01, KE1_K02, 

KE1_K03, KE1_K07, 

KE1_K08, KE1_K09, 

KE1_K10, KE1_K11 

S1P_K05 

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając 
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

KE1_K01, KE1_K02, 

KE1_K03, KE1_K07, 

KE1_K09, KE1_K10, 

KE1_K11 

S1P_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 
KE1_K01, KE1_K02, 

KE1_K05, KE1_K06, 

KE1_K07, KE1_K08 

S1P_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
KE1_K02, KE1_K04, 

KE1_K08, KE1_K09, , 

KE1_K12 

 


