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Załącznik nr 12  

do Uchwały Nr XXIV-27.19/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

Profil – ogólnoakademicki 

Poziom studiów: studia II stopnia 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE , dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE (90%); NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (10%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji -7  

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK dla właściwego 

poziomu 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

 

Kod składnika 

opisu 

 

Kod składnika opisu 

K_W01 
w stopniu pogłębionym pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w ekonomii oraz ich 
zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych  

P7U_W P7S_WG 

K_W02 
w pogłębionym stopniu ewolucję teorii ekonomii i główne tendencje rozwojowe w naukach ekonomicznych oraz charakter i miejsce nauk 
ekonomicznych w systemie nauk społecznych i ich relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia) 

P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 struktury i instytucje ekonomiczne w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W05 
w stopniu pogłębionym cechy i zachowania człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz mechanizmy oddziałujące na zachowania 
konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy 

P7U_W P7S_WG 

K_W06 
w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych oraz opisywanie struktur i 
instytucji społeczno-gospodarczych 

P7U_W P7S_WG 

K_W07 w stopniu pogłębionym metody statystyczne i ekonometryczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych P7U_W P7S_WG 

K_W08 
w stopniu pogłębionym metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania   

P7U_W P7S_WG 



2 

 

K_W09 
w stopniu pogłębionym normy i reguły prawne, organizacyjne, etyczne organizujące struktury i instytucje gospodarcze 

P7U_W P7S_WG 

K_W10 
normy i standardy rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz regulacje w obszarze finansów publicznych   

P7U_W P7S_WG 

K_W11 w stopniu pogłębionym działanie mechanizmu rynkowego oraz uwarunkowania zmian systemów gospodarczych P7U_W P7S_WG 

K_W12 w stopniu pogłębionym struktury i instytucje Unii Europejskiej w jej wymiarze społeczno-gospodarczym P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W13 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej   P7U_W P7S_WK 

K_W14 zasady tworzenia i rozwijania różnych form przedsiębiorczości P7U_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_U01 
właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten 
temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 
wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania typowych złożonych i nietypowych problemów związanych z 
funkcjonowaniem gospodarki na poziomie krajowym, Unii Europejskiej i w skali globalnej   

P7U_U P7S_UW 

K_U03 
prognozować  i modelować procesy gospodarcze i  społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i  narzędzi statystyczno-
ekonometrycznych  

P7U_U P7S_UW 

K_U04 
prawidłowo posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi przy rozwiązywaniu problemów ekonomicznych 
oraz innowacyjnym wykonywaniu zadań w nieprzewidywalnych warunkach 

P7U_U P7S_UW 

K_U05 
posługiwać się w szerokim zakresie przepisami prawa oraz systemem norm przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) przy rozwiązywaniu 
problemów ekonomicznych  

P7U_U P7S_UW 

K_U06 przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych P7U_U P7S_UW 

K_U07 przygotować prace pisemne i prezentacje dotyczące wybranych problemów gospodarczych z wykorzystaniem różnych źródeł P7U_U P7S_UW 

K_U08 
przygotować pracę dyplomową weryfikującą podstawowe hipotezy oraz rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny, korzystając z 
różnych źródeł 

P7U_U P7S_UW 

K_U09 brać udział w dyskusjach i debatach, umiejętnie przedstawiać swoje stanowisko, analizować i oceniać stanowiska innych P7U_U P7S_UK 

K_U10 
w procesie komunikowania się posługiwać się fachową terminologią i prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla 
różnych kręgów odbiorców 

P7U_U P7S_UK 

K_U11 
posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii 

P7U_U P7S_UK 

K_U12 współdziałać w ramach zespołu, w razie potrzeby – kierować pracą zespołu P7U_U P7S_UO 

K_U13 samodzielnie organizować własne uczenie się z wykorzystaniem technologii ICT i ukierunkowywać innych w tym zakresie P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_K01 
krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnego przygotowania się do pracy oraz ciągłego doskonalenia 

P7U_K P7S_KK 
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zawodowego i rozwoju osobistego; inspirowania  i organizowania procesu uczenia się innych osób 

K_K02 
uznawania wagi wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgania opinii 
ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów   

P7U_K P7S_KK 

K_K03 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu P7U_K P7S_KK 

K_K04 
aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne i odpowiedzialnego wypełniania 
powierzanych mu ról 

P7U_K P7S_KO 

K_K05 inicjowania działań na rzecz szeroko pojętego interesu publicznego P7U_K P7S_KO 

K_K06 myślenia  i działania w sposób przedsiębiorczy oraz podejmowania działalności gospodarczej P7U_K P7S_KO 

K_K07 
współuczestniczenia w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych, w tym realizowanych na rzecz wspólnot lokalnych i 
środowiska społecznego 

P7U_K P7S_KO 

K_K08 zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania i rozwijania  zasad etyki zawodowej P7U_K P7S_KR 

 


