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Nazwa 
kierunku 
studiów: 

Ekonomia  

Poziom: Studia drugiego stopnia  

Profil: 
 

Praktyczny  

Symbol 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyki 

II stopnia PRK 
(kod składnika 
opisu) poziom 

kwalifikacji 7 

Wiedza 

EKO2_W01 

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich historycznej 
ewolucji, relacjach do innych nauk oraz znaczeniu dla rozwoju współczesnej 
gospodarki światowej. 

P7S_WG 

EKO2_W02 

Ma pogłębioną wiedzę o roli przedsiębiorcy w różnych obszarach aktywności 

społeczno-ekonomicznej człowieka. Rozumie w sposób pogłębiony 
znaczenie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w rozwoju 
gospodarczym. 

P7S_WG 

P7S_WK 

 

EKO2_W03 

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach podmiotów gospodarczych, 
relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem, w tym sposobach komunikowania i 
współpracy z mediami. Posiada rozszerzoną wiedzę o działaniach 
ukierunkowanych na rozwój kadry menedżerskiej i potencjału pracowników. 

P7S_WG 

P7S_WK 

EKO2_W04 

Ma  rozszerzoną  wiedzę  o  segmentach  rynku  finansowego.  Zna i rozumie 

zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Ma pogłębioną 
wiedzę na temat funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych         na         
rynku finansowym, procesów umiędzynarodowienia tych rynków, a także 
zasad funkcjonowania przedsiębiorstw    międzynarodowych.    Ma    
rozszerzoną    wiedzę o inwestycjach zagranicznych i ryzyku związanym z 
tymi inwestycjami. 

P7S_WG 

P7S_WK 

EKO2_W05 

Ma pogłębioną wiedzę o prawnych, demograficznych i społecznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania systemu gospodarki 

międzynarodowej, krajowej i regionalnej oraz o roli władz publicznych w 
rozwoju społeczno-gospodarczym w przekroju regionalnym, krajowym i 

globalnym. 

P7S_WG 

EKO2_W06 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego, 

ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych i ekonomii 

matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień z 
zakresu ekonomii i nauk społecznych. Zna zaawansowane metody budowy i 
rozwiązywania modeli matematycznych odnoszących się do zjawisk 
ekonomicznych. 

P7S_WG 

EKO2_W07 

Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia analizy finansowej. Zna 
specjalistyczne zastosowania metod i systemów wspomagających procesy 
podejmowania optymalnych decyzji dotyczących kluczowych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa i gospodarki. 

P7S_WG 

EKO2_W08 

Zna i interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawierania umów 
między przedsiębiorcami. 

P7S_WG 

EKO2_W09 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym 
zwłaszcza wiedzę w zakresie zarządzania prawami wyłącznymi oraz 
umowami z tym związanymi. 

P7S_WG 
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EKO2_W10 

Ma pogłębioną wiedzę o procesach inwestycyjnych będących podstawą 
rozwoju przedsiębiorstw, planowaniu tych procesów, a także ich wpływie na 
skalę i zasięg działalności gospodarczej. Zna i rozumie mechanizmy wpływu 
stóp procentowych, kursów walut, inflacji i innych uwarunkowań rynkowych 
na procesy decyzyjne. 

P7S_WG 

P7S_WK 

EKO2_W11 

Zna ogólne zasady uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Rozumie rolę wiedzy z zakresu statystyki, modelowania ekonomicznego, 
ekonometrii, jaką musi dysponować współczesny przedsiębiorca w celu 
podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. 

P7S_WK 

EKO2_W12 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych naukom 
ekonomicznym niezbędnych dla wykształcenia kompetentnego ekonomisty. P7S_WG 

EKO2_W13 

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

oraz właściwego przygotowania go pod względem merytorycznym. 
P7S_WG 

Umiejętności 

EKO2_U01 

Potrafi  wykorzystać  posiadaną  wiedzę  do  prawidłowej  interpretacji i 
wyjaśniania zjawisk ekonomicznych oraz wzajemnych relacji między 
zjawiskami    i    procesami    ekonomicznymi.    Potrafi    formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy  oraz innowacyjnie wykonywać 
zadania w nieprzewidywalnych warunkach. 

P7S_UW 

EKO2_U02 

Potrafi wykorzystać rozszerzoną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do 
analizowania procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej. 
Potrafi dokonać wyboru metod badawczych w celu analizy szans i zagrożeń 
związanych z działalnością podmiotów gospodarczych na rynku krajowym i 
międzynarodowym. 

P7S_UW 

EKO2_U03 

Posiada umiejętność prowadzenia debaty oraz komunikowania się na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców w celu rozumienia i 
analizowania przyczyn procesów społecznych i ekonomicznych. Potrafi 
sformułować i zweryfikować hipotezy badawcze i opinie na temat sytuacji 
badanych jednostek i przebiegu procesów gospodarczych oraz kierować 
pracą zespołu w tym zakresie. 

P7S_UK 

P7S_UO 

EKO2_U04 

Potrafi z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych 
modelować, prognozować i oceniać złożone procesy społeczno-ekonomiczne 

również we współdziałaniu z innymi osobami w ramach prac zespołowych i 
podejmować wiodącą rolę w zespole. 

P7S_UW 

P7S_UO 

EKO2_U05 

Sprawnie posługuje się przepisami prawa krajowego i europejskiego w celu 
uzasadnienia i rozwiązywania konkretnych problemów i decyzji 
podejmowanych w działalności gospodarczej. Planuje i realizuje własne 
kształcenie w tym zakresie i ukierunkowuje innych. 

P7S_UW 

P7S_UU 

EKO2_U06 

Potrafi wykorzystać zaawansowane metody analizy finansowej podmiotów 
gospodarczych i weryfikuje uzyskane wyniki oraz poddaje je krytycznej 

ocenie. 

P7S_UW 

EKO2_U07 

Rozumie i analizuje problemy funkcjonowania i rozwoju gospodarki 

międzynarodowej, krajowej i regionalnej oraz potrafi właściwie ocenić 
wybrane problemy ekonomiczne i społeczne w podmiotach gospodarczych z 
zastosowaniem przyjętej metody badawczej. 

P7S_UW 

EKO2_U08 

Posiada umiejętność analizy i interpretacji problemów występujących w 
praktyce gospodarczej, z zastosowaniem zaawansowanych metod 

ilościowych. 
P7S_UW 

EKO2_U09 

Potrafi stworzyć logiczną strukturę szerszego opracowania badawczego oraz 

zredagować go poprawnie pod względem merytorycznym, formalnym i 
językowym. 
Posiada umiejętność rozumienia specjalistycznych tekstów w języku obcym 

P7S_UW 

P7S_UK 
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oraz pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień 

ustnych w języku angielskim, poruszających zagadnienia ekonomiczne oraz 
problemy o charakterze interdyscyplinarnym, mieszczące się w obszarze 
studiowanych dyscyplin wiedzy. Nabywa powyższe umiejętności 
posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). 
 

EKO2_U10 

Posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sposób płynny 
i spontaniczny. Używając właściwych sformułowań potrafi umiejętnie   
wypowiadać   się   na   tematy   społeczne,   ekonomiczne i zawodowe oraz 

prowadzić debatę. Nabywa powyższe umiejętności posługiwania się 
językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ). 

P7S_UK  

P7S_UU 

Kompetencje społeczne 

EKO2_K01 

Rozumie potrzebę rozwijania dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu 
zawodu, przestrzegania  etyki zawodowej.  Uznaje zasadność zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem 
problemów. 

P7S_KR  

P7S_KK 

EKO2_K02 

Przestrzega i  propaguje  etyczne  postawy  i  wrażliwość  społeczną w 
ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. Wypełnia 
zobowiązania społeczne, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego. 

P7S_KR  

P7S_KO 

EKO2_K03 

Potrafi współpracować w grupie, przygotowującej projekty z obszaru 
działalności finansowej i kreowania  wizerunku  przedsiębiorstwa oraz 

pokierować przygotowaniem takiego projektu, określając priorytety służące 
jego realizacji, krytycznie oceniając posiadaną wiedzię i odbierane treści, a w 

przypdku pojawienia się trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 
zasięga opinii ekspertów.    

P7S_KK 

EKO2_K04 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą zawodową  
na  rynkach  finansowych  oraz  dotyczących  prawnych i finansowych  

aspektów   prowadzenia   działalności   gospodarczej w wymiarze krajowym i 
zagranicznym. 

P7S_KK 

 P7S_KR 

EKO2_K05 

Potrafi uczestniczyć w różnych projektach, przewidując wielokierunkowe 
skutki swojej działalności dotyczące sfery ekonomicznej, społecznej, 

finansowej i ekologicznej. 

P7S_KO 

EKO2_K06 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i dobieranych treści, a 
także samodzielnego i krytycznego uzupełniania oraz doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, 
rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny. 

P7S_KK 

EKO2_K07 
Potrafi podjąć pracę zawodową i efektywnie funkcjonować na rynku pracy w 
sektorze prywatnym i publicznym zarówno w kraju, jak i za granicą. P7S_KR 

EKO2_K08 

Myśląc I działając w sposób przedsiębiorczy potrafi samodzielnie uruchomić 
i prowadzić działalność gospodarczą, wypełniając zobowiązania społeczne 
oraz współorganizując działalność na rzecz środowiska społecznego. 

P7S_KO 

 

 


