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EFEKTY 

PRK 
Efekty 

kształcenia na 

kierunku 

Opis kierunkowych efektów uczenia się  

  

  Wiedza 

P6S_WG 

K_W01 
Ma wiedzę o charakterze i historycznej ewolucji ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości oraz ich 

miejscu w systemie nauk społecznych 

K_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali 

mikroekonomicznej, makroekonomicznej i zna zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem ekonomia  

K_W03 

Zna i rozumie funkcjonowanie instytucji i organizacji gospodarczych oraz rozpatruje z punktu widzenia 

właściwego dla ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości ich relacje wewnętrzne i zewnętrzne z 

otoczeniem bliższym i dalszym i zna ich odniesienie do działalności zawodowej  

K_W04 
Zna rodzaje więzi ekonomicznych, zarządczych i finansowych oraz występujące między nimi prawidłowości, 

w tym zasady funkcjonowania rynku krajowego i międzynarodowego 

K_W05 
Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie działającym w strukturach ekonomicznych – na 

poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym  



K_W06 
Zna i rozumie cele, istotę, a także metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych niezbędnych do oceny 

sytuacji gospodarczej  

P6S_WK 

K_W07 
Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia ekonomii normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne oraz i 

odnosi je do działalności zawodowej  

K_W08 
Posiada wiedzę na temat zmian wprowadzanych w gospodarce, a także ich przyczynach i konsekwencjach ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

K_W09 Zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich 

K_W10 

Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych zasady 

racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych oraz ich skutki oraz zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości  

  Umiejętności 

P6S_UW 

K_U01 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin pokrewnych, a także 

pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk gospodarczych, w celu ich diagnozy i prawidłowej 

interpretacji 

K_U02 

Potrafi właściwie identyfikować, opisywać i analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń 

gospodarczych w zakresie mikroekonomii z uwzględnieniem zagadnień makroekonomicznych, finansowych 

oraz praktyki gospodarczej 

K_U03 
Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem 

wybranych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

K_U04 

Potrafi, w celu rozwiązania konkretnego praktycznego problemu ekonomicznego, prawidłowo posługiwać się 

systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami zawartymi w regulacjach prawnych, 

zawodowych oraz normami etycznymi 



K_U05 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, 

w szczególności wiedzę zdobytą podczas praktyk zawodowych i warsztatów 

K_U06 
Potrafi wykorzystywać systemy informatyczne stosowane w jednostkach gospodarczych do analizy 

i  rozwiązywania problemów praktycznych  

K_U07 

Posiada umiejętność rozumienia i oceny zjawisk i problemów społeczno-ekonomicznych, a także 

analizowania ich przebiegu oraz możliwych rozwiązań, proponując w tym zakresie odpowiednie 

rozstrzygnięcia 

K_U08 
Potrafi odwzorować i wdrażać strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa w oparciu o zdobytą wiedzę, w tym 

wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych  

P6S_UK 

K_U09 
Potrafi w sposób komunikatywny formułować opinie na tematy ekonomiczne, w formie prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym, w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej 

K_U10 
Posiada umiejętności językowe w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pokrewnych, 

zgodne z wymaganiami określonymi do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UU K_U11 
Potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie realizując przy tym potrzebę 

ciągłego dążenia do samorozwoju przez poszerzanie własnej wiedzy i rozwijanie umiejętności 

P6S_UO K_U12 
Potrafi skutecznie współdziałać i współpracować w ramach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne role, 

a także planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole 

  Kompetencje społeczne 

P6S_KK K_K01 

Jest gotów do wykorzystywania informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów 

ekonomicznych i właściwego ustalania ich hierarchii oraz komunikowania się z zastosowaniem technologii 

informacyjnych 



K_K02 
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KR K_K03 Jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

P6S_KO 

K_K04 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz twórczego uczestnictwa w przygotowaniu i 

realizacji projektów gospodarczych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych 

i politycznych 

K_K05 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego oraz do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


