OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

EKONOMIA II STOPIEŃ
OBJAŚNIENIA
S- obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
K- kierunkowy efekt kształcenia
2- studia drugiego stopnia
A – profil ogólnoakademicki
W- kategoria wiedzy
U-kategoria umiejętności
K- kategoria kompetencji społecznych
01,02,03 i kolejne- numer efektu kształcenia
Tab.1
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Symbole
efektów
kształcenia na
kierunku

K_W01

Opis kierunkowych efektów kształcenia
Kierunek :EKONOMIA
Studia drugiego stopnia

Odniesienie do
opisów efektów
kształcenia dla
obszaru nauk
społecznych

WIEDZA
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk S2A_W01
ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i S2A_W02
relacjach do innych nauk

K_W02

Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do S2A_W01
wybranych struktur i instytucji ekonomicznych
S2A_W03

K_W03

Zna dorobek teoretyczny ekonomii i odnosi go do S2A_W03
rzeczywistych problemów gospodarczych
S2A_W07
S2A_W04

K_W04

Zna podstawy metodologii badań naukowych i S2A_W05
zasady tworzenia instrumentów badawczych

K_W05

Ma pogłębiona wiedzę o procesach i zmianach
zachodzących w funkcjonowaniu gospodarki
rynkowej oraz zna rządzące tymi zmianami
prawidłowości
Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i
narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur społecznych i
procesów w nich zachodzących, a także
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

K_W06

S2A_W04
S2A_W08

S2A_W06
S2A_W07

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K-W12

K_W13

K_W14

K_U01

K_U02

K_U03

Zna
specjalistyczne
zastosowania
metod
ekonometrycznych i analizy systemowej służące
modelowaniu i prognozowaniu stanów i
procesów zachodzących w skali makro i
mikroekonomicznej
Zna
zaawansowane
metody
badań
w
poszczególnych
obszarach
działalności
podmiotów gospodarczych ( w powiązaniu ze
studiowana specjalnością)
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu polityki
społecznej, pogłębioną wiedzę o poglądach na
temat wybranych struktur i instytucji społecznych
i o ich historycznej ewolucji
Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku
kapitałowo - pieniężnego oraz wiedzę na temat
wybranych zasad rządzących gospodarką
finansową państwa i podmiotów gospodarczych
Ma wiedzę na temat społecznych,
przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych
podstawy gospodarki przestrzennej.

S2A_W05

Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie
gospodarki oraz przepływ towarów, usług i ludzi
na jednolitym rynku europejskim
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej
Zna zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystuje
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla kierunku studiów
Ekonomia
UMIEJĘTNOŚCI

S2A_W06

Stosowania w pracy lub nauce, zaawansowanej,
wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru
nauk ekonomicznych ( w powiązaniu ze
specjalnością)
Interpretowania i wyjaśniania zjawisk
społecznych i ekonomicznych oraz wskazania
wzajemnych powiązań między zjawiskami
społeczno - ekonomicznymi
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk
społeczno-ekonomicznych oraz potrafi
formułować własne opinie i poglądy na tematy
ekonomiczne

S2A_U06
S2A_U10

S2A_W05
S2A_W07

S2A_W08
S2A_W09

S2A_W07
S2A_W08

S2A_W07
S2A_W08
S2A_W09

S2A_W10

S2A_W11

S2A_U01

S2A_U01
S2A_U02

K_U04

Formułowania hipotez badawczych i ich
weryfikowania

S2A_U02
S2A_U03
S2A_U04

K_U05

Samodzielnego podejmowania działalności
gospodarczej i doradztwa w zakresie tworzenia
nowych podmiotów

S2A_U06
S2A_U10

K_U06

Dokonywania obserwacji zjawisk i procesów
zachodzących w gospodarce oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych
ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych
Identyfikacji i formułowania problemów
badawczych pozwalających na analizę złożonych
problemów, procesów, zdarzeń w skali
organizacji, gospodarki krajowej a także w skali
globalnej
Prognozowania i modelowania złożonych
procesów społeczno-ekonomicznych z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i
narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku Ekonomia
Interpretowania i analizowania procesów
zachodzących na rynku kapitałowo-pieniężnym
oraz podejmowania decyzji finansowych w
oparciu o interpretacje wyników prowadzonych
analiz w skali makro i mikroekonomicznej
Posiada umiejętność samodzielnego
proponowania rozwiązań konkretnego problemu i
przeprowadzenia procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie.
Potrafi posługiwać się przepisami prawa
krajowego i międzynarodowego w zakresie
działalności gospodarczej w celu uzasadniania
konkretnych działań i decyzji
Posiada pogłębiona umiejętność przygotowania
różnego rodzaju analiz na szczeblu makro i
mikroekonomicznym

S2A_U01
S2A_U02

K_U13

Interpretacji wybranych problemów współczesnej
gospodarki i biznesu w świetle dorobku i
poglądów autorytetów ekonomii

S2A_U09

K_U14

Potrafi przygotować wystąpienia ustne i przy
pomocy nowoczesnych technik- prezentacje w
PowerPoint przedstawiać wyniki
przeprowadzonych badań i analiz
Ma umiejętności językowe , potrafi posługiwać
się językiem obcym zgodnie z wymogami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S2A_U10

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U15

S2A_U02
S2A_U03
S2A_U04

S2A_U04

S2A_U07
S2A_U08

S2A_U07

S2A_U05
S2A_U06

S2A_U09

S2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
jest przygotowany do inicjowania i aktywnego
uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych
Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności
profesjonalnych w warunkach procesów
integracyjnych w Europie i globalizacji w świecie
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty

S2A_K01
S2A_K02
S2A_K03

Jest przygotowany do samodzielnego
zaprojektowania i przeprowadzenia
przedsięwzięć rozwojowych z wykorzystaniem
różnorodnych i trudnodostępnych źródeł
informacji
Podejmowania samodzielnych decyzji w
sytuacjach kryzysowych

S2A_K05
S2A_K04

Jest przygotowany i rozumie potrzebę
przestrzegania i propagowania etycznej postawy i
wrażliwości społecznej w ramach wyznaczonych
ról organizacyjnych i społecznych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S2A_K06

S2A_K01
S2A_K05

S2A_K04

S2A_K06
S2A_K01

S2A_K07
S2A_K02

