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Nazwa kierunku: ekonomia 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom 6 PRK 

Profil studiów: profil ogólnoakademicki 

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: Ekonomia i finanse – 180 pkt ECTS: 100% 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
zasady stosowania specyficznych dla ekonomii i finansów metod i technik analitycznych, uwzględniając zwłaszcza 
decyzyjny kontekst analizy ekonomicznej oraz wykorzystanie metod matematycznych w badaniu zjawisk i procesów 
ekonomicznych 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 
podstawy stosowania statystycznych i ekonometrycznych metod analizy danych, z uwzględnieniem pozyskiwania 

danych, ich prezentowania, interpretacji oraz wykorzystania w procesie modelowania i prognozowania zjawisk 
ekonomicznych 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 
uwarunkowania systemu rachunkowości, zasady ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań finansowych, 
uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości  

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W04 
pojęcia używane w ekonomii i finansach oraz dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia 
oraz systemowe uwarunkowania interpretacji 

P6U_W1 
P6S_WG1P6S_

WK2 

K_W05 
specyfikę analiz makroekonomicznych, z uwzględnieniem systemowych, instytucjonalnych i zadaniowych 
uwarunkowań polityk społecznych i gospodarczych państwa 

P6U_W1 
P6S_WG1P6S_

WK2 
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K_W06 
procesy z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, odnoszące się zarówno do analizy instytucjonalnej jak też 
praktyki życia gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki zagadnień systemowo związanych z obszarem finansów 
prywatnych i publicznych 

P6U_W1 
P6S_WG1 
P6S_WK2 

K_W07 
mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza w zakresie współczesnych 
determinantów handlu międzynarodowego oraz procesów globalizacji i integracji P6U_W1 

P6S_WG1  
P6S_WK1 
P6S_WK2 

K_W08 
specyfikę procesów ekonomicznych i praktykę decyzyjną na poziomie analiz mikroekonomicznych, włączając w to 
zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości 

P6U_W1 
P6S_WG1 
P6S_WK3 

K_W09 
metodologiczne uwarunkowania dyscypliny ekonomia i finanse, jej przedmiotowe powiązania z innymi dyscyplinami 
naukowymi oraz specyfikę rozważań prowadzonych w jej ramach 

P6U_W2 
P6S_WG1 
P6S_WK2 

K_W10 
uwarunkowania stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w praktyce ekonomicznej, uwzględniając 
zasady informatycznego wsparcia działalności biznesowej i badawczej w zakresie ekonomii i finansów 

P6U_W2 
P6S_WG1 
P6S_WK3 

K_W11 
społeczne i historyczne uwarunkowania procesów ekonomicznych, interpretowanych zgodnie z rygorem 
przyjmowanych założeń doktrynalnych 

P6U_W2 P6S_WK1 

K_W12 
uwarunkowania systemu legislacyjnego oraz norm etycznych i przepisów prawa determinujących aktywność 
zawodową ekonomisty, z uwzględnieniem  zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W2 P6S_WK2 

K_W13 
w sposób pogłębiony – w odniesieniu do zakresu danego pozostałymi efektami uczenia: od K_W01 do K_W12 – 
zjawiska i procesy gospodarcze w obszarach problemowych zgodnych z zainteresowaniami, w ramach wybranych 
indywidualnie ścieżek kształcenia 
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 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
samodzielnie przetwarzać, raportować, wariantować i prezentować dane, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informatycznych oraz metod matematycznych 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U02 
wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu 
wariantowania, planowania i wdrażania rozwiązań złożonych problemów ekonomicznych na poziomie mikro- oraz 
makroekonomicznym 

P6U_U1P6U_U2 P6S_UW1 

K_U03 
budować proste modele zjawisk ekonomicznych, interpretować je w kategoriach statystyki opisowej i ekonometrii 
oraz wykorzystywać je w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych 

P6U_U1P6U_U2 P6S_UW1 

K_U04 
księgować oraz tworzyć i interpretować informacje finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w 
działalności gospodarczej, oraz przeprowadzać i interpretować wyniki analizy finansowej przedsiębiorstwa, z 
uwzględnieniem analizy wskaźnikowej 

P6U_U1 
P6U_U2 

P6S_UW1 

K_U05 
dokonywać obserwacji i interpretować złożone zjawiska społeczne, uwzględniając ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności gospodarczej oraz prezentując – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – wyniki takich 
analiz, także jako uczestnik tematycznych debat 

P6U_U1 
P6U_U3 

P6S_UW1 
P6S_UK1 
P6S_UK2 

K_U06 
pracować w zespole pełniąc różne role, przyjmując i wyznaczając zadania, aktywizując nabyte umiejętności 
organizacyjne dla realizacji celów w sposób zamierzony i planowy P6U_U1 

P6S_UK1 
P6S_UO1 
P6S_UO2 

K_U07 
samodzielnie zdobywać wiedzę, planować działania kierunkowane celowo i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz nowoczesnych technologii (ICT), 
włączając w to podejmowanie wyzwań zawodowych i projektowanie rozwoju kariery 

P6U_U2 
P6S_UO1 
P6S_UU1 

K_U08 
wykorzystywać umiejętności definiowane efektami uczenia: od K_U01 do K_U08, uwzględniając specyfikę 
środowiska problemowego stanowiącego odniesienie przedmiotowe zajęć wybranych w ramach indywidualnych 
ścieżek kształcenia 
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 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego zawodowego dokształcania się i planowania rozwoju 
osobistego, krytycznej oceny zarówno pozyskanych z otoczenia informacji, odbieranych komunikatów jak też oceny 
własnych kompetencji, zwłaszcza w konfrontacji z potrzebami rynku pracy 

P6U_K1 
P6U_K2 

P6S_KK1P6S_K
K2 

K_K02 podejmowania samodzielnych prac analitycznych, w zgodzie z normami etycznymi P6U_K1 
P6U_K2 

P6S_KK2 
P6S_KR1 

K_K03 

współdziałania i pracy w zespole, w zgodzie z normami etycznymi rozwiązując grupowo problemy z zakresu 
ekonomii i finansów oraz praktyki biznesowej P6U_K2 

P6S_KK1 
P6S_KK2 
P6S_KO1 
P6S_KR1 

K_K04 
respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających 
go norm i zasad etycznych; będąc świadomym istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i będąc 
przygotowanym do ich rozstrzygania 

P6U_K1 
P6S_KO1 
P6S_KO2 
P6S_KR1 

K_K05 realizacji projektów społeczno-ekonomicznych, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe P6U_K2 
P6S_KO1 
P6S_KO2 

K_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K2 P6S_KO3 

K_K07 
podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z 
hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości 

P6U_K1 P6S_KR1 

 

 

i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I 

 


