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profil ogólnoakademicki 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla kierunku  

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia. Po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Ekonomia 

absolwent: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA 

K_W01 

ma podstawy wiedzy humanistycznej i społecznej,  wiedzę o 

miejscu ekonomii  w systemie innych nauk, zna jej relacje i 

powiązania z nimi 

S1A_W01 

K_W02 

ma podstawową wiedzę o ekonomii jako nauce społecznej; zna 

prawidłowości i mechanizmy jakimi kieruje się ekonomia, zna 

struktury rynku oraz powiązania pomiędzy nimi w wymiarze 

krajowym i międzynarodowym 

S1A_W01         

S1A_W02 

K_W03 
zna historię gospodarczą, podstawowe teorie ekonomiczne i ich 

rys historyczny, zna kierunki ewolucji myśli ekonomicznej  

S1A_W03         

S1A_W09   

K_W04 

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 

konsumencie funkcjonującym w strukturach rynku, będącym 

przedmiotem i podmiotem oddziaływania zjawisk i mechanizmów 

ekonomicznych 

S1A_W05 

K_W05 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych 

właściwe dla ekonomii, pozwalające opisywać struktury i 

instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 

zachodzące; w szczególności zna podstawowy aparat 

matematyczny i metody ilościowe stosowane w ekonomii 

S1A_W06 

K_W06 

zna podstawowe kategorie gospodarki rynkowej i rządzące nimi 

prawidłowości; ma elementarną wiedzę o mechanizmach i 

procesach ekonomicznych; zna przyczyny i konsekwencje zmian 

struktur rynkowych i instytucji  

S1A_W02         

S1A_W03         

S1A_W08 

K_W07 

zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania; ma podstawową 

wiedzę o funkcjach zarządzania i roli czynnika ludzkiego w 

procesie zarządzania organizacją 

S1A_W04         

S1A_W05     

K_W08 

zna zasady, techniki i międzynarodowe standardy rachunkowości; 

zna podstawowe dokumenty finansowo-księgowe oraz 

sprawozdania finansowe i ich wartość informacyjną, zna metody i 

techniki analityczne wykorzystywane w ocenie standingu 

finansowego podmiotów gospodarczych 

S1A_W04         

S1A_W05             

S1A_W06   



K_W09 

ma podstawową wiedzę o gospodarce światowej, handlu 

międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach finansowych 

oraz procesach integracji europejskiej, zna instytucje Unii 

Europejskiej i podstawy jej funkcjonowania 

S1A_W05          

S1A_W08             

S1A_W09 

K_W10 

ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących 

struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi 

prawidłowościach oraz ich źródłach i naturze; w szczególności ma 

podstawową wiedzę z zakresu prawa, rozumie przepisy prawne i 

umowy obrotu gospodarczego 

S1A_W07            

S1A_W10 

K_W11 

ma podstawową wiedzę o roli państwa w życiu gospodarczym; ma 

elementarną wiedzę o koncepcjach wyborów społecznych, 

ubezpieczeniach społecznych, znaczeniu aktywnych i pasywnych 

narzędzi polityki społecznej 

S1A_W02         

S1A_W04         

S1A_W05         

S1A_W08         

S1A_W09 

K_W12 
ma wiedzę na temat budżetu, podatków, rynków finansowych; ma 

podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych 

S1A_W03        

S1A_W04        

S1A_W05 

K_W13 
rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania gospodarki w 

regionie; zna instrumenty finansowania polityki regionalnej 

S1A_W03        

S1A_W04        

S1A_W08 

K_W14 
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w 

biznesie 
S1A_W07 

K_W15 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 
S1A_W10 

K_W16 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu ekonomii 
S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne  oraz 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk ekonomicznych 

S1A_U01           

S1A_U02 

K_U02 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-

ekonomicznych 
S1A_U08         

K_U03 

potrafi właściwe analizować przyczyny i przebieg konkretnych 

zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem podstawowego aparatu 

matematycznego 

S1A_U02              

S1A_U03 

K_U04 

potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne z 

wykorzystaniem metod i narzędzi ilościowych; potrafi pozyskać, 

przeanalizować i zinterpretować dane statystyczne oraz 

konstruować modele ekonometryczne 

S1A_U02           

S1A_U03           

S1A_U04           

S1A_U08 

K_U05 

potrafi interpretować problemy praktyki gospodarczej oraz ocenić 

racjonalność decyzji podmiotów gospodarczych wykorzystując 

teorie makro i mikroekonomiczne  

S1A_U01           

S1A_U03            

S1A_U04           

S1A_U08 



K_U06 

potrafi dokonać analizy struktury organizacyjnej, stylu kierowania, 

procesu decyzyjnego; potrafi ocenić decyzje strategiczne i 

operacyjne przedsiębiorstwa  

S1A_U02            

S1A_U06                 

S1A_U07         

K_U07 

potrafi zastosować zasady rachunkowości do księgowania i 

sporządzania sprawozdań finansowych; umie dokonać 

interpretacji wskaźników ekonomiczno - finansowych i 

przeprowadzić ocenę stanu sytuacji finansowej podmiotów 

gospodarczych  

S1A_U02                          

S1A_U07         

K_U08 

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi; potrafi 

rozpoznać obszary prawne w działalności gospodarczej; potrafi 

łączyć wiedzę i praktykę ekonomiczną z wiedzą prawną 

S1A_U01           

S1A_U05           

S1A_U06           

S1A_U07 

K_U09 

potrafi ocenić aktywne i pasywne narzędzia polityki społecznej 

oraz potrafi analizować instrumenty polityki gospodarczej; potrafi 

dokonać analizy różnych systemów ubezpieczeń społecznych 

S1A_U03       

S1A_U04       

S1A_U08    

K_U10 
potrafi dokonać analizy struktury budżetu oraz relacji między 

finansami publicznymi a rynkami finansowymi 

S1A_U03            

S1A_U04           

S1A_U07            

S1A_U08         

K_U11 
potrafi analizować kierunki wykorzystania usług systemu 

bankowego oraz funduszy inwestycyjnych 

S1A_U07          

S1A_U08         

K_U12 

potrafi dokonać identyfikacji czynników rozwoju regionalnego, 

typów regionów oraz poziomu ich konkurencyjności; potrafi 

dokonać analizy funkcjonowania Unii Europejskiej, ocenić 

instytucje UE; potrafi dokonać analizy mechanizmów działających 

w sferze międzynarodowych stosunków ekonomicznych 

S1A_U01          

S1A_U08         

K_U13 

potrafi dostrzec i analizować dylematy zawodowe i etyczne; 

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i 

proponuje w tym zakresie stosowne rozstrzygnięcia 

S1A_U05           

S1A_U07    

K_U14 
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii w 

praktyce zawodowej 

S1A_U06           

S1A_U07    

K_U15 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku polskim i obcym) 

S1A_U09                 

S1A_U10            

S1A_U11         

K_U16 

potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami 

ekonomicznymi, rozumie istotę makro- i mikroekonomii, zna 

problemy polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia, 

oraz zna podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej 

S1A_U01           

S1A_U02 

K_U17 

potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym 

na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno 

z dorobku nauk ekonomicznych, jak i innych dyscyplin 

S1A_U10         



K_U18 

zna podstawy logiki, potrafi w sposób precyzyjny i spójny 

wypowiadać się w piśmie w języku polskim i obcym na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno 

z dorobku nauk ekonomicznych, jak i innych dyscyplin 

S1A_U09                

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności   
S1A_K01           

S1A_K06 

K_K02 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

zawodowego 

S1A_K01            

S1A_K06 

K_K03 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

S1A_K01            

S1A_K06            

S1A_K07 

K_K04 potrafi współdziałać w grupie w celu realizacji zadania 

S1A_K02            

S1A_K05           

S1A_K07    

K_K05 umie łączyć wiedzę z praktykę ekonomiczną 
S1A_K05           

S1A_K07    

K_K06 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 
S1A_K04           

S1A_K06                 

K_K07 
dostrzega i formułuje dylematy etyczne związane z 

wykonywaniem zawodu ekonomisty S1A_K04  

K_K08 
umie aktywnie i w sposób odpowiedzialny uczestniczyć w 

przygotowaniu projektów ekonomicznych 

S1A_K02            

S1A_K03           

S1A_K05            

S1A_K07    

K_K09 
efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej 

zaawansowania 

S1A_K01           

S1A_K06 

K_K10 
potrafi poprawnie określić priorytety służące realizacji 

postawionego sobie zadania S1A_K03  

K_K11 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K07 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

W                                    - kategoria wiedzy 

U                                     - kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku)        - kategoria kompetencji społecznych 

S                                     - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 

1                                     - studia pierwszego stopnia 

A                                     - profil ogólnoakademicki 

01, 02, 03 i kolejne         - numer efektu kształcenia 

 

 

 

 
 


