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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXIV-27.15/19 

Senatu UMCS z dnia 29 maja 2019 r.  

 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego 

stopnia PRK 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK - 

ogólnych 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju nauk ekonomicznych P7S_W P7S_WG 

K_W02 

pojęcia, terminologię oraz zaawansowane zagadnienia z zakresu analityki gospodarczej, w tym prawidłowości w kształtowaniu się 

wielowymiarowych zjawisk i procesów gospodarczy, współzależności występujące między nimi oraz kierunki rozwoju i powiązania 

analityki gospodarczej z dyscyplinami pokrewnymi 

P7S_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

 

K_W03 w pogłębionym stopniu - różne rodzaje struktur i instytucji działających w gospodarce  P7S_W 
P7S_WG 

P7S_WK 

K_W04 
w pogłębionym stopniu –cechy i zachowania człowieka jako podmiotu gospodarującego, wchodzącego w skład struktur społeczno-

gospodarczych i określającego zasady ich funkcjonowania  
P7S_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W05 

w pogłębionym stopniu - zagadnienia dotyczące pomiaru zjawisk ekonomicznych, wybrane metody statystyczne i ekonometryczne oraz 

narzędzia gromadzenia, analizy, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych i gospodarczych oraz możliwości ich zastosowania w 

praktyce 

P7S_W P7S_WG 

K_W06 pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz samodzielnego pisania prac P7S_W P7S_WG 

K_W07 

w pogłębionym stopniu - zmienność struktur, instytucji i procesów społecznych oraz gospodarczych, w tym w rozszerzonym stopniu 

przyczyny, przebieg i skutki dynamiki zjawisk gospodarczych oraz uwarunkowania i konsekwencje obserwowanych zmian, a także 

zaawansowane metody ilościowe i jakościowe pozwalające na opis i analizę tych procesów 

P7S_W P7S_WG 

K_W08 
w pogłębionym stopniu - wpływ wzorców kulturowych, norm etycznych i nowoczesnych technologii na przebieg procesów i kierunki 

rozwoju współczesnych organizacji oraz ich otoczenia 
P7S_W P7S_WG 

K_W09 
kluczowe pytania, na które stara się odpowiedzieć analityka gospodarcza z zakresu sporządzania prognoz, symulacji procesów 

gospodarczych oraz optymalizacji decyzji biznesowych 
P7S_W P7S_WK 

K_W10 zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej  P7S_W 
P7S_WK 
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K_W11 normy prawne i etyczne oraz reguły organizacyjne określające efektywne funkcjonowanie struktur społecznych i gospodarczych P7S_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_U01 identyfikować, opisywać, modelować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, wykorzystując zaawansowane metody ilościowe P7S_U P7S_UW 

K_U02 

wykorzystać różne źródła informacji z zakresu nauk ekonomicznych i metod analizy danych do szczegółowego opisu zjawisk i procesów 

zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu branżowym, a następnie dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych 

informacji 

P7S_U 
P7S_UW 

P7S_UK 

K_U03 
zlokalizować miejsce i ocenić znaczenie analityki gospodarczej w systemie nauk oraz potrafi zastosować w praktyce istniejące narzędzia 

i metody typowe dla kierunku lub w razie potrzeby opracować nowe metody analityczne 
P7S_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

K_U04 
samodzielnie pozyskiwać wiedzę oraz rozwiązywać złożone, innowacyjne i nietypowe problemy (w nieprzewidywalnych warunkach) 

charakterystyczne dla analityki gospodarczej, a następnie samodzielnie podejmować się wdrażania proponowanych rozwiązań 
P7S_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

K_U05 formułować i wyrażać własne poglądy, prowadzić dyskusję dotyczącą kluczowych problemów analityki gospodarczej P7S_U P7S_UW 

K_U06 
przeprowadzić wielowymiarową analizę uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące 

zagadnień ekonomicznych oraz prezentować wyniki przeprowadzonych analiz 
P7S_U P7S_UW 

K_U07 
posługiwać się pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i metod analitycznych do formułowania i testowania hipotez 

związanych z problemami wdrożeniowymi pojawiających się w praktyce gospodarczej 
P7S_U P7S_UW 

K_U08 
zaproponować, uzasadnić i wdrożyć znane zaawansowane lub opracować nowe metody ilościowe adekwatne do rozwiązywania 

konkretnych problemów ekonomicznych 
P7S_U 

P7S_UW 

P7S_UK  

P7S_UO 

K_U09 współpracować w pracy zespołowej podejmować rolę lidera oraz kierować pracą zespołu P7S_U P7S_UO 

K_U10 planować i realizować własne uczenie się i uczenie się innych osób P7S_U P7S_UU 

K_U11 samodzielnie i zespołowo zaprezentować (w języku polskim i obcym na poziomie B2+) dane, wnioski i wyniki badań P7S_U 
P7S_UK 

P7S_UW 

K_U12 
posługiwać się językiem obcym w obszarze biznesowym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 
P7S_U P7S_UK 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_K01 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_K P7S_KO 

K_K02 
uznawania znaczenia analiz gospodarczych dla rozwiązywania problemów praktycznych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w 

przypadku  trudności z samodzielnym znalezieniem rozwiązania  
P7S_K P7S_KK P7S_KO 
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K_K03 
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, a w razie 

trudności - do zasięgnięcia opinii ekspertów 
P7S_K 

P7S_KO  

P7S_KR 

K_K04 
aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych, w tym podejmowanych na rzecz środowiska 

społecznego i interesu publicznego 
P7S_K 

P7S_KK  

P7S_KO  

P7S_KR 

K_K05 
krytycznej oceny własnej wiedzy oraz odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy poprzez ciągłe uzupełnianie wiedzy i 

doskonalenie nabytych umiejętności, przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł, metod i technik samokształcenia 
P7S_K 

 

P7S_KK 

 

 


