OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

EKONOMIA I STOPIEŃ
OBJAŚNIENIA
S- obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
K- kierunkowy efekt kształcenia
1-studia pierwszego stopnia
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

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

Opis kierunkowych efektów kształcenia
Kierunek :EKONOMIA
Studia pierwszego stopnia

WIEDZA
zna podstawową terminologię używaną w
ekonomii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
zna fundamentalne zasady i koncepcje teorii
ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz
gospodarowania w warunkach ograniczonych
zasobów
identyfikuje relacje między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami
społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali
krajowej i międzynarodowej
ma podstawową wiedzę o człowieku , jako
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i
zasady ich funkcjonowania , a także działającym
w tych strukturach
zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania informacji właściwe dla dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
studiowania Ekonomii
ma wiedzę o normach i regułach organizujących
struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne
funkcjonujące w gospodarce narodowej.
ma wiedzę o równowadze i nierównowadze
gospodarczej , zmianach, przyczynach, przebiegu
i konsekwencjach ich wystąpienia
zna i rozumie podstawowe procesy ekonomiczne

Odniesienie do
opisów efektów
kształcenia dla
obszaru nauk
społecznych
S1A_W01

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W08
S1A_W02
S1A_W03

S1A_W05

S1A_W06

S1A_W07

S1A_W08

S1A_ W03

K_W09

K_W10

K_W11
K_W12

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

oraz narzędzia sterowania procesami
ekonomicznymi
zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy
ekonomiczne zachodzące w skali makro i mikro
ekonomicznej
zna i rozumie funkcjonowanie mechanizmu
rynkowego i jego zależności funkcjonalne i
aspekty makroekonomiczne
ma wiedzę o modelach ustrojowych gospodarki
rynkowej i o ich historycznej ewolucji
zna i rozumie zasady funkcjonowania polityki
gospodarczej państwa w tym polityki monetarnej,
fiskalnej a także funkcjonowanie rynku
kapitałowego i pieniężnego
ma podstawowa wiedzę niezbędną
do
rozumienia zjawisk zachodzących na rynku pracy
i w zakresie polityki społecznej
ma podstawową wiedzę z zakresu metod
modelowania
i
prognozowania
oraz
wnioskowania statystycznego w skali makro i
mikroekonomicznej

S1A_ W06

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedze z zakresu dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
studiów Ekonomia
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
społeczne , ekonomiczne, kulturowe, polityczne i
prawne zachodzące w gospodarce rynkowej
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych
zachodzących w makro i mikro skali.
potrafi prezentować pomysły, wątpliwości,
sugestie i wyrażać własne poglądy na temat
zjawisk ekonomicznych zachodzących w
gospodarce, popierając je argumentacją

S1A_W10

potrafi właściwie analizować przyczyny ,
przebieg i formułować wnioski zarówno na
płaszczyźnie mikro jak i makroekonomicznej
korzystając z wyspecjalizowanego warsztatu
ekonomisty.

S1A_U03
S1A_U04

S1A_W01
S1A_W08
S1A_W01
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W09
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W08

S1A_W06

S1A_W11

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U06

K_U05

K_U06

K_U07
K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

K_U15
K_U16

potrafi prognozować procesy i zjawiska
ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych
metod i narzędzi ( ekonometrycznych i
informatycznych) w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów
potrafi stosować metody i narzędzia ekonomiczne
w samodzielnym zarządzaniu zasobami ludzkimi,
rzeczowymi , finansowymi i informacyjnymi.

S1A_U04
S1A_U03
S1A_U02

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych
problemów i proponuje w tym zakresie
odpowiednie rozstrzygnięcia.
potrafi posługiwać się przepisami prawa
krajowego w zakresie działalności gospodarczej
w celu uzasadniania konkretnych działań i
decyzji
potrafi w sposób precyzyjny, zrozumiały
wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu
ekonomii, z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
ekonomii jak i powiązanych z nią dyscyplin
nauki
posiada ukształtowane umiejętności w zakresie
komunikacji interpersonalnej; potrafi używać
języka specjalistycznego i porozumiewać się w
sposób spójny i precyzyjny z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie ekonomii i jej
odbiorcami spoza grona specjalistów
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role,
potrafi przyjmować i wyznaczać zadania, ma
podstawowe
umiejętności
organizacyjne
pozwalające na osiągniecie celów związanych z
podjętą działalnością.
ma umiejętność rozumienia podstawowych
procesów ekonomicznych i wykorzystywania
praw ekonomii w rozwiązywaniu realnych
problemów gospodarczych
potrafi dokonać analizy własnych działań i
wskazać ewentualne obszary wymagające
modyfikacji w przyszłym działaniu
posiada umiejętność rozumienia i analizowania
zjawisk ekonomicznych
ma umiejętności językowe , potrafi posługiwać
się językiem obcym
zgodnie z wymogami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

S1A_U06

S1A_U05

S1A_U07

S1A_U05

S1A_U09
S1A_U10

S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11

S1A_U05

S1A_U04

S1A_U06

S1A_U08
S1A_U11

K_K01

K_K02
K_K03

K_K04

Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie
ma świadomość współdziałania i pracy w grupie,
przyjmując w niej różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania
jest otwarty na europejski wymiar standardów
życia społecznego, tolerancję wobec odmiennych
poglądów i zachowań kulturowych,

S1A_K01
S1A_K06
S1A_K02
S1A_K03

S1A_K05
S1A_K01
S1A_K02

K_K05

rozumie istotę i znaczenie biznesu, dlatego też S1A_K04
echuje go wysoki poziom etyki i społecznej
odpowiedzialności

K_K06

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedze i S1A_K06
umiejętności , jest przygotowany do podjęcia
studiów drugiego stopnia
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K07

K_K07

