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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  

 kierunek studiów Ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych 
 

Przygotowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475).  

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594). 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach efektów kształcenia:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia  

W     – kategoria wiedzy  

U     – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku)   – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne   – numer efektu kształcenia 

S1A                                        – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki  według 

Krajowych Ram Kwalifikacji   

Kody według Polskiej Ramy Kwalifikacji  

P6S    – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (studia pierwszego stopnia) 

S    – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 

WG    – kategoria wiedza: zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

WK    – kategoria wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki 

UW    – kategoria umiejętności: wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

UK – kategoria umiejętności: komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie   

        wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

UO    – kategoria umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 

UU     – kategoria umiejętności: uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

KK     – kategoria kompetencji społecznych: oceny / krytyczne podejście 

KO  – kategoria kompetencji społecznych: odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i  

  działanie na rzecz interesu publicznego 

KR     – kategoria kompetencji społecznych: rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 



 

WIEDZA (W) – absolwent zna i rozumie: 

Symbol  

nr efektu 
kierun-

kowego 

Wiedza absolwenta studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia z 

zakresu wiedzy 
dla obszaru nauk 

społecznych wg 

Krajowych Ram 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, w tym 
w obszarze nauk 

społecznych  

1 2 3 4 

K_W01 
w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje nauk ekonomicznych i ich bliskie powiązania z 

innymi naukami społecznymi 
S1A_W01 P6S_S_WG 

K_W02 
w zaawansowanym stopniu teorie wyboru ekonomicznego i społecznego w skali mikro- i 
makroekonomicznej 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W04 

P6S_S_WG 

K_W03 
w zaawansowanym stopniu  funkcje państwa, sektora publicznego i finansów publicznych w 
warunkach integracji i globalizacji 

S1A_W07 
S1A_W09 

P6S_S_WG 

K_W04 
w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej podmiotów 
gospodarczych oraz podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne, kulturowe i 

inne 

S1A_W05 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W09 

 
P6S_S_WG 
P6S_S_WK 

 

K_W05 
w zaawansowanym stopniu teorie finansów przedsiębiorstwa i zasady funkcjonowania organizacji 

niezarobkowych 

S1A_W05 
S1A_W08 
S1A_W09 

P6S_S_WG 

K_W06 
w zaawansowanym stopniu  zachowania człowieka na rynku, w przedsiębiorstwie i organizacji, w 

tym cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz 

zasady ich funkcjonowania 

S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W08 

P6S_S_WG 

K_W07 
w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji oraz obowiązujące 
normy prawa, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego 
S1A_W10 

P6S_S_WG 
P6S_S_WK 

K_W08 
w zaawansowanym stopniu rolę innowacji i funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz 

formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W08 

P6S_S_WG 
P6S_S_WK 



K_W09 
w zaawansowanym stopniu metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych a w 

szczególności: statystyki, informatyki biznesowej, analizy ekonomicznej, w tym finansowej, 

modeli ekonometrycznych i badań rynkowych. 
S1A_W06 P6S_S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi: 

Symbol i 

nr efektu 
kierun-

kowego 

Umiejętności absolwenta studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 
zakresie 

umiejętności dla 

obszaru nauk 
społecznych wg 

Krajowych Ram 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji,  
w tym w obszarze 

nauk społecznych 

K_U01 
właściwie dobrać źródła  i informacje z nich pochodzące oraz wybrać i zastosować adekwatne do 

problemu (zjawiska i procesu społecznego) metody i narzędzia w zakresie analiz m.in.:  analizy 

rynkowej, strategicznej, ekonomicznej, w tym finansowej itd. 

S1A_U02 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U07 

P6S_S_UW 

K_U02 
dostrzegać problemy, wyjaśniać fakty zachodzące w skali organizacji (aspekt mikroekonomiczny) 
i jej otoczenia społeczno-ekonomicznego (aspekt makroekonomiczny) oraz dokonywać krytycznej 

analizy i syntezy informacji 

S1A_U01 
S1A_U03 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

P6S_S_UW 

K_U03 
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział w debacie 
przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, w tym także 

korzystając z doradztwa specjalistów z różnych dziedzin wiedzy 

S1A_U07 
S1A_U09 
S1A_U10 

P6S_S_UK 
P6S_S_UU 

K_U04 

planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole wykorzystując posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych i potrafi oceniać skutki 
gospodarcze, ekonomiczno-finansowe, prawne, polityczne, kulturowe i moralne podejmowanych 

działań 

S1A_U03 
S1A_U05 

P6S_S_UW 
P6S_S_UO 

K_U05 
raportować zamierzenia i wnioski z analiz zjawisk społeczno-gospodarczych w mowie i piśmie w 

języku polskim oraz posługiwać się językiem obcym (jeden język obcy na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

S1A_U08 
S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

P6S_S_UK 

K_U06 
wykorzystać oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowane technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT) 
S1A_U04 
S1A_U06 

P6S_S_UW 

 



K_U07 
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz prognozować procesy gospodarcze 

w skali organizacji i jej najbliższego otoczenia z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi 
S1A_U03 
S1A_U04 

P6S_S_UW 
 

K_U08 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 
S1A_K04 
S1A_K06 

P6S_S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  (K) – absolwent jest gotów do: 

Symbol i 

nr efektu 

kierun-
kowego 

Kompetencje absolwenta studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

zakresie 
kompetencji dla 

obszaru nauk 

społecznych wg 
Krajowych Ram 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych realizując projekty społeczno-ekonomiczne 
S1A_K01 P6S_S_KK 

K_K02 
do współpracy w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych oraz współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego 
S1A_K02 
S1A_K05 

P6S-S_KO 

K_K03 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny 
S1A_K06 
S1A_K07 

P6S_S_KO 

K_K04 
przyjęcia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania i projekty społeczno-gospodarcze 

oraz uczestniczenia w realizacji usprawnień i wdrażania innowacji przy pełnej świadomości 

etycznego wymiaru pracy zawodowej 

S1A_K03 
S1A_K04 
S1A_K05 

P6S_S_KK 
P6S_S_KR 

K_K05 
w wykonywaniu zawodu postępuje profesjonalnie i zgodnie z regułami etyki, dbając o dorobek i 
tradycję zawodu 

S1A_K04 P6S_S_KR 

 

 


