
1 

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały nr 1/2021 

Senatu Akademii Polonijnej z dnia 31.01.2021 r. 

 

 

 

 

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY  
AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

kierunek: 

EKONOMIA 

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

profil praktyczny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Nazwa 
kierunku 
studiów: 

Ekonomia  

Poziom: Studia pierwszego stopnia  

Profil: Praktyczny  

Symbol 
kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się 
 

Odniesienie do 
charakterystyki 
II stopnia PRK 

(kod składnika 
opisu) poziom 

kwalifikacji 6 
 

Wiedza 

EKO1_W01 
Ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. P6S_WG 

EKO1_W02 

Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki 
rynkowej i jej związków z gospodarką światową z 
uwzględnieniem ich historycznej ewolucji. 

P6S_WG 

EKO1_W03 

Ma wiedzę o rynkowym oraz publicznym systemie finansowym. 
Zna struktury oraz mechanizmy rynków finansowych, a także 
ma wiedzę na temat wykorzystania instrumentów finansowych 
do równoważenia ryzyka oraz optymalizacji decyzji 

finansowych. 

 

P6S_WG 

EKO1_W04 

Zna techniki pozyskiwania, gromadzenia, weryfikacji i 

przetwarzania danych oraz informacji właściwych dla nauk 
ekonomicznych. Zna metody i narzędzia analizy ekonomicznej i 
strategicznej oraz metody wspomagania działalności 
przedsiębiorstw z wykorzystaniem tych narzędzi. 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W05 

Ma wiedzę o instytucjach finansowych, instytucjach kontroli 
finansowej oraz relacjach zachodzących między nimi. Rozumie 
wpływ polityki pieniężnej banku centralnego oraz polityki 

fiskalnej na działalność podmiotów gospodarczych. 
 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W06 

Posiada wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry 
liniowej, matematyki finansowej, statystyki, ekonometrii i badań 
operacyjnych przydatną do formułowania i rozwiązywania 

zagadnień z zakresu ekonomii i nauk społecznych. Zna sposoby 
budowy i  rozwiązywania prostych modeli matematycznych 
odnoszących się do zjawisk ekonomicznych. 

P6S_WG 

EKO1_W07 

Ma wiedzę na temat podmiotów sektora finansów publicznych, 
procedurach uchwalania, wykonywania i realizowania budżetu 
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Rozróżnia i charakteryzuje system gospodarki regionalnej. 

P6S_WG 

EKO1_W08 

Zna ogólne zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw, 
zarządzania finansami oraz konsekwencje zmian w otoczeniu 

ekonomicznym dla efektów finansowych przedsiębiorstwa 
wykazanych w jego sprawozdaniach finansowych. 

P6S_WG 

EKO1_W09 

Ma wiedzę o instytucjach kreujących politykę ekonomiczną i 
społeczną państwa i UE, prawnym umocowaniu tych instytucji, 
celach polityki społecznej i ekonomicznej oraz źródłach 
finansowania programów gospodarczych i społecznych. Zna 

P6S_WG 

P6S_WK 
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uwarunkowania, mechanizmy i narzędzia kształtowania oraz 
realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa i Unii 
Europejskiej. 

EKO1_W10 

Identyfikuje fundamentalne zasady teorii przedsiębiorstwa oraz 
zarządzania produkcją i usługami w przedsiębiorstwie. Ma 
podstawową wiedzę na temat form prowadzenia działalności 
gospodarczej, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, 
prawnych form ich organizacji i czynników wpływających na 
ich funkcjonowanie i rozwój, w tym organizowanie 

bezpiecznych warunków pracy. 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W11 

Ma wiedzę o człowieku w aspekcie psychologicznym, 
etycznym, a także o motywach jego działalności w procesie 
gospodarowania. Charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w 
kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania. 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W12 

Definiuje i interpretuje podstawowe normy prawne. Ma 

podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, tj. ochrony prawno-autorskiej i ochrony własności 
przemysłowej; zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W13 

Ma wiedzę o normach i regułach z zakresu prawa bilansowego i 
podatkowego, określających przedmiot i podmiot 
rachunkowości oraz prawa podatkowego. Ma  podstawową 
wiedzę o relacjach między krajowymi a międzynarodowymi 
standardami określającymi system rachunkowości. 

P6S_WG 

P6S_WK 

EKO1_W14 

Ma wiedzę o operacjach gospodarczych o ich przyczynach, 
przebiegu i konsekwencjach dla sytuacji ekonomicznej 

podmiotów gospodarczych przedstawionej w bilansie i rachunku 

zysków i strat oraz na kontach księgowych. 

P6S_WG 

EKO1_W15 

Ma wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych naukom 
ekonomicznym niezbędnych dla wykształcenia kompetentnego 
ekonomisty. 

P6S_WG 

EKO1_W16 

Ma wiedzę praktyczną o funkcjonowaniu podmiotów 
gospodarczych zdobytą w ramach odbytych praktyk i staży 
studenckich. 

P6S_WK 

EKO1_W17 

Ma wiedzę na temat metodyki tworzenia opracowań 
badawczych. Zna zasady tworzenia logicznej struktury takiego 

opracowania oraz właściwego przygotowania go pod względem 
merytorycznym. 

P6S_WG 

Umiejętności 

EKO1_U01 

Potrafi zaplanować badania w celu zgromadzenia 

wyselekcjonowanych danych i informacji ekonomicznych 

(rynkowych, finansowych itp.) w postaci prostych baz danych. 

Umie wykorzystać zgromadzone dane do analizy typowych 
procesów gospodarczych, ekonomicznych, społecznych. 

P6S_UW 

P6S_UO 

EKO1_U02 

Potrafi zastosować narzędzia informatyki do badania zjawisk 
ekonomicznych,  w  tym  podstawy  algorytmiki,  

programowanie w językach obiektowych, proste bazy danych 
oraz techniki multimedialne   a    także    wykorzystać    
posiadaną    wiedzę w działalności zawodowej. 

P6S_UW 

P6S_UU 

EKO1_U03 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 
pozyskiwać dane  do   analizowania   procesów   i   zjawisk   
zachodzących w gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw, 
finansów publicznych, bankowości oraz nie bankowych 

instytucji finansowych. Samodzielnie planować i realizować 

P6S_UW 

P6S_UU 
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przez całe życie własne uczenie się o nowych zjawiskach 
zachodzących w gospodarce. 

EKO1_U04 

Umie analizować i prognozować typowe procesy i zjawiska 
ekonomiczne oraz społeczne w celu rozwiązania pojawiających 
się problemów, również we współdziałaniu z innymi osobami, w 
ramach   prac    zespołowych.    Potrafi    formułować    oceny w 
zakresie przyczyn i skutków przebiegu zjawisk i procesów 

gospodarczych; ocenić przydatność typowych metod 
matematycznych i dokonać wyboru metody w celu rozwiązania 
problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej. 

P6S_UW 

P6S_UO 

EKO1_U05 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w systemie finansowym oraz działalności 
podmiotów   gospodarczych.   Analizuje   problemy   społeczne i 
gospodarcze oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie 

rozstrzygnięcia. Potrafi wziąć  udział  w debacie na temat 
funkcjonowania systemu finansowego i procesów 

gospodarczych, ocenić różne opinie i stanowiska. 

P6S_UW 

P6S_UK 

EKO1_U06 

Posiada umiejętność przedstawienia w formie pisemnej i ustnej 
w  języku   polskim   i   angielskim   zagadnień   ekonomicznych 
w oparciu o podstawowe ujęcia teoretyczne z ekonomii oraz 
dyscyplin pokrewnych. Potrafi przygotować i przedstawić 
multimedialną prezentację na zadany temat. Potrafi 
komunikować się z otoczeniem I brać udział w debacie z 

użyciem specjalistycznej terminologii. Nabywa powyższe 
umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). 

P6S_UK 

EKO1_U07 

Potrafi pozyskiwać, zrozumieć, przetwarzać i porównywać 
informacje z różnych źródeł w języku polskim, angielskim, w 
tym tekstów specjalistycznych z ekonomii oraz dyscyplin 

pokrewnych i wykorzystywać je  w wypowiedziach ustnych i  
pisemnych. Posiada umiejętność swobodnego, jasnego i 
szczegółowego wyrażania opinii na dany temat. Nabywa 
powyższe umiejętności posługiwania się językiem obcym na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ). 

P6S_UK 

EKO1_U08 

Potrafi prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska, 
kategorie i instytucje ekonomiczne w ich historycznym rozwoju; 

analizuje ich relacje z różnymi obszarami działalności 
gospodarczej. 

P6S_UW 

EKO1_U09 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną, 
pozyskiwać   dane   do   analizowania   konkretnych   procesów i 
zjawisk prawnych zachodzących w gospodarce, jej otoczeniu 
oraz w  podmiotach  gospodarczych  i  zastosować  tę  wiedzę w 
działalności zawodowej. 

P6S_UW 

EKO1_U10 

Stosuje  normy  prawne  i  etyczne  regulujące  życie  społeczne i 
funkcjonowanie     podmiotów     gospodarczych,     formułując i 
rozwiązując   problemy   oraz   wykonując   zadania   związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

P6S_UW 

EKO1_U11 

Potrafi prawidłowo interpretować i ewidencjonować operacje 
gospodarcze oraz określać ich wpływ na sytuację ekonomiczną 
podmiotu gospodarczego. Potrafi zinterpretować operacje 
gospodarcze wpływające na podstawę opodatkowania. 

P6S_UW 

EKO1_U12 Potrafi  samodzielnie  przygotować  podstawowe  sprawozdania P6S_UW 
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finansowe oraz deklaracje podatkowe. P6S_UO 

P6S_UU 

 

EKO1_U13 
Ma  umiejętność   weryfikacji  i  aplikacji  wiedzy  teoretycznej 
w praktyce gospodarczej. 

P6S_UW 

Kompetencje społeczne 

EKO1_K01 

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści. Rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych w związku z postępem gospodarczym, 
technologicznym i rozwojem nauki oraz zmieniającymi się 
uwarunkowaniami rynkowymi w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

P6S_KK 

EKO1_K02 

Organizuje i przeprowadza badania marketingowe i analizy 

rynkowe, w tym w ramach działalności na własny rachunek. 
Uznaje konieczność zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P6S_KO 

P6S_KK 

EKO1_K03 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz skutecznie 
komunikować się oraz postępować etycznie w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych, 

przestrzegając zasad etyki zawodowej oraz wymagać tego od 
innych, tym samym dbając o dorobek i tradycje zawodu. 

P6S_KR 

EKO1_K04 

Potrafi    myśleć    i    działać    w    sposób    przedsiębiorczy z 
wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej i ze zrozumieniem 

potrzeb społeczeństwa. Rozumie konieczność wypełniania 
zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu 
społecznego. 

P6S_KO 

EKO1_K05 

Potrafi uzupełniać i doskonalić  nabytą  wiedzę  i umiejętności z 
zakresu nauk ekonomicznych, metod matematycznych, 

informatycznych oraz języków obcych w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, tym samym jest gotów do uznania 

znaczenia wiedy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problem. 

P6S_KK 

EKO1_K06 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu 
problematyki społecznej, ekonomicznej oraz prawnej 
uwzględniając różne źródła informacji i dane statystyczne, a 

także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w 
tym zakresie. 

P6S_KK 

EKO1_K07 

Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. Stosuje zasady 

poszanowania autorstwa przy realizacji prac twórczych, w tym 

prac dyplomowych. 

P6S_KO 

EKO1_K08 

Przekazuje i broni własnych poglądów nie tylko w sprawach 
zawodowych. Rozwija i skutecznie wykorzystuje zdolności 
interpersonalne. 

P6S_KR 

EKO1_K09 

Samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę i umiejętności 
organizatorskie, kierownicze itp., wypełniając zobowiązania 
społeczne i współorganizując działalność na rzecz środowiska 
społecznego. 

P6S_KO 

EKO1_K10 

Myśląc i działając w sposób przedsiębiorczy identyfikuje i 

rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej oraz dokonuje oceny 

racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych i gospodarstw 
domowych. 

P6S_KO 
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EK01_K11 
Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych. 

Dba o dorobek i tradycje zawodu. 
P6S_KR 

 

 


