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pieczątka Wydziału/Instytutu 

 

Nazwa Wydziału/Instytutu prowadzącego kierunek studiów: Instytut Prawa i Ekonomii 

Nazwa kierunku studiów: ekonomia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 65/2019/2020 

z dnia 30 czerwca 2020 

 

L.p. 

symbol 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się  

kierunkowe 

efekty uczenia się 

odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się  

(kod składnika opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 posiada wiedzę o miejscu ekonomii w systemie 

nauk oraz o jej powiązaniach z innymi 

dyscyplinami, zna zasady i koncepcje ekonomii 

P6S_WG 

 

2. K_W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat gospodarki 

rynkowej i jej mechanizmów 

3.  K_W03 ma wiedzę o narzędziach i metodach z zakresu 

rachunkowości i podatków 

4.  K_W04 ma wiedzę o narzędziach i metodach z zakresu 

finansów i bankowości 

5.  K_W05 zna i rozumie teorie, zasady, metody oraz 

narzędzia matematyczne, statystyczne i 

ekonometryczne 

6. K_W06 posiada podstawową wiedzę z zakresu 

zarządzania 

7.  K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu nauk społecznych 

8. K_W08  zna i rozumie mechanizmy polityki gospodarczej 

oraz posiada podstawową wiedzę na temat 

problemów gospodarki rynkowej w Polsce i na 

świecie 

P6S_WK 

∑ 8   

Umiejętności 

1. K_U01 potrafi oceniać i prawidłowo identyfikować oraz 

wyjaśniać zjawiska gospodarcze, ekonomiczne i 

finansowe zachodzące w skali kraju i w skali 

międzynarodowej 

P6S_UW     

2. K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do 

obserwacji, opisu, analizowania oraz 

prognozowania zjawisk i procesów 

ekonomicznych, a także do przygotowywania 

raportów, prac pisemnych, prezentowania opinii 

3.  K_U03 posiada umiejętność posługiwania się właściwie 

dobranymi narzędziami, w tym elektronicznymi 

w celu analizy i interpretacji zjawisk i procesów 

ekonomicznych 

4. K_U04 potrafi interpretować wyniki analiz 

matematycznych, statystycznych oraz 

ekonometrycznych  i na ich podstawie 



 

prognozować zjawiska gospodarcze i społeczne 

5.  K_U05 potrafi prawidłowo posługiwać się systemem 

norm i zasad w przestrzeganiu prawa i etyki 

6. K_U06 posługuje się przepisami prawa dotyczącego 

gospodarki i potrafi je stosować do typowych 

przypadków praktycznych  

7. K_U07 potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji 

przedsiębiorstwa  

8.  K_U08 potrafi posługiwać się rachunkiem 

ekonomicznym oraz wykorzystać teorie 

zachowania się podmiotów rynkowych do 

interpretowania i rozwiązywania problemów 

ekonomicznych 

9.  K_U09 potrafi prawidłowo formułować, analizować i 

rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarządcze 

i prawne występujące w przedsiębiorstwie 

10.  K_U10 potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania 

problemowe (studia przypadków, projekty, 

zadania) 

P6S_UO  

11. K_U11 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych oraz prac pisemnych posługując się 

terminologią ekonomiczną oraz wykorzystując 

dorobek dyscyplin pokrewnych 

P6S_UU 

12. K_U12 posiada umiejętności językowe w zakresie 

ekonomii, zgodne z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

∑ 12   

Kompetencje społeczne 

1.  K_K01 rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i 

pogłębiania wiedzy oraz rozwoju zawodowego 

wynikającego ze zmienności otoczenia 

P6S_KK  

2.  K_K02 jest gotów do krytycznej oceny 

wykorzystywanych metod badawczych, 

profesjonalizmu i dbałości o rzetelną 

interpretację danych opisywanej rzeczywistości 

3. K_K03 potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 

uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł 

4.  K_K04 jest gotów do samodzielnej pracy badawczej, 

logicznego i analitycznego myślenia oraz 

poprawnego formułowania wniosków 

5.  K_K05 potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, 

współdziałać oraz pełnić różne role w grupie 

P6S_KO   

6. K_K06 sprawnie komunikuje się z otoczeniem oraz 

przekazuje swoją wiedzę przy użyciu różnych 

środków przekazu (w szczególności 

multimedialnych) 

7.  K_K07 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę 

ekonomiczną w działaniach praktycznych 

8. K_K08 jest gotów do przekazywania i obrony własnych 

poglądów w kwestiach ekonomicznych i 

społecznych oraz prowadzenia merytorycznej 

dyskusji  

9. K_K09 ma umiejętności klarownego i merytorycznego 

przedstawienia problemu decyzyjnego 

10. K_K10 jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami 

prawa, etyki zawodowej z poszanowaniem 

własności intelektualnej 

P6S_KR    

∑ 10   



 

Efekty kształcenia dla kierunku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r., poz. 2218) 

 

 

 
………………………………………..             …………………………………………………… 

  data i podpis               data i podpis 

         Zastępca ds. Kształcenia                                                            Dyrektora Kolegium 

 

 

 

Objaśnienia: 

Symbol efektu tworzą: 

 litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe, 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1 do 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
 

W kolumnie odniesienia do charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się należy wskazać kody składników opisu efektów uczenia się  

zaczerpnięte z opisu efektów uczenia się , zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218). Występujące w charakterystykach kody składnika opisu są złożone z 

następujących elementów: 

 jedna litera P – dla oznaczenia słowa poziom; 

 jedna z cyfr 6, 7, 8 – dla oznaczenia numeru poziomu (6 – szósty, 7 – siódmy, 8 – ósmy); 

 jedna litera S – dla oznaczenia słowa studia; 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne), 

 jedna z liter: 

 G – występującą w kategorii wiedza, która określa zakres i głębię/kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 

 K – występującą w kategorii wiedza, która określa kontekst/uwarunkowania, skutki,  

 W – występującą w kategorii umiejętności, która określa wykorzystanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane 
zadania,  

 K – występującą w kategorii umiejętności, która określa komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,  

 O – występującą w kategorii umiejętności, która określa organizację pracy/planowanie i pracę zespołową,  

 U – występującą w kategorii umiejętności, która określa uczenie się/ planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób,  

 K – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa oceny/krytyczne podejście,  

 O – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu społecznego,  

 R – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa rolę zawodową/niezależność i rozwój etosu.  


