
Załącznik Nr 2  

…………………………………..  

pieczątka jednostki organizacyjnej  

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:  Instytut Prawa i Ekonomii  

Nazwa studiów podyplomowych: Ekonomia i Zarządzanie 

Umiejscowienie studiów podyplomowych w dziedzinie kształcenia: nauki społeczne 
 

L.P.  

 

Symbol 

efektów 

uczenia się 

 

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK (symbol kodu) 

WIEDZA  
1. K_W01 Student ma wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi 

dyscyplinami, zna zasady i koncepcje ekonomii 
P6S_WG 

2.  K_W02 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat gospodarki rynkowej i jej mechanizmów P7S_WG 

3.  K_W03 Student ma wiedzę o narzędziach i metodach z zakresu rachunkowości oraz finansów 

przedsiębiorstw 
P6S_WG 

4. K_W04 Student ma uporządkowaną  wiedzę z zakresu współczesnego zarządzania  P6S_WG 

5. K_W05 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu nauk społecznych P6S_WK 

6. K_W06 Student zna i rozumie mechanizmy polityki gospodarczej oraz posiada podstawową wiedzę na temat 

problemów gospodarki rynkowej  
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  
1. K_U01 Student 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 Student potrafi interpretować wyniki analiz matematycznych, statystycznych oraz 

ekonometrycznych i na ich podstawie prognozować zjawiska gospodarcze i społeczne 
P6S_UW 

3. K_U03 Student potrafi prawidłowo posługiwać się systemem norm i zasad w przestrzeganiu prawa i etyki P6S_UU 

4. K_U04 Student posługuje się przepisami prawa dotyczącego gospodarki i potrafi je stosować do typowych 
przypadków praktycznych 

P6S_UK 

5. K_U05 Student potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa P6S_UO 

6. K_U06 Student potrafi posługiwać się rachunkiem ekonomicznym oraz wykorzystać teorie zachowania się 
podmiotów rynkowych do interpretowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych 

P7S_UK 

7. K_U07 Student potrafi prawidłowo formułować, analizować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, 

zarządcze i prawne występujące w przedsiębiorstwie 
P7S_UW 

8. K_U08 Student potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe (studia przypadków, projekty, 
zadania) 

P6S_UW 

9. K_U09 Student posiada umiejętność posługiwania się właściwie dobranymi narzędziami, w tym 

elektronicznymi w celu analizy i interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych  
P6S_UU 

KOMPETENCJE  
1. K_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz rozwoju zawodowego 

wynikającego ze zmienności otoczenia 
P6S_KK 

2. K_K02 Student jest gotów do krytycznej oceny wykorzystywanych metod badawczych, profesjonalizmu i 
dbałości o rzetelną interpretację danych opisywanej rzeczywistości 

P7S_KK 

3. K_K03 Student potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie P6S_KO 

4. K_K04 Student sprawnie komunikuje się z otoczeniem oraz przekazuje swoją wiedzę przy użyciu różnych 
środków przekazu (w szczególności multimedialnych) 

P6S_KR 

5. K_K05 Student ma umiejętność  klarownego i merytorycznego przedstawienia problemu decyzyjnego P7S_KK 

 
 

  ………………………………                                ……………………………… 

data i podpis       data i podpis 

Kierownika Studiów Podyplomowych                            Dyrektora Kolegium 


