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Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta - magister 

EFEKTY 

PRK Efekty 

kształcenia na 

kierunku 

Opis kierunkowych efektów uczenia się Poziom 2 

stopnia 

  

  Wiedza 

P7S_WG 

K_W01 Ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych  

K_W02 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowanie rynków, instytucji i organizacji gospodarczych w skali 

mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej i zna jej odniesienie do działalności zawodowej  

K_W03 
Ma wiedzę o człowieku jako osobie podejmującej decyzje ekonomiczne i zarządcze, działającej w strukturach 

społecznych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach 

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

w tym zasady funkcjonowania rynku krajowego i międzynarodowego 

K_W05 

Zna metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do oceny sytuacji 

ekonomicznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku oraz procesy i zjawiska zachodzące między 

nimi 

P7S_WK K_W06 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji ekonomicznych, zarządczych i finansowych oraz 

o przyczynach i skutkach tych zmian i ich zastosowaniu w rozwiązywaniu problemów zawodowych  



K_W07 

Zna i rozumie z punktu widzenia ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości normy i reguły prawne, 

organizacyjne i etyczne odnoszące się do struktur i instytucji ekonomicznych oraz rządzących nimi 

prawidłowości w rzeczywistości gospodarczej i zna ich zastosowanie praktyczne  

K_W08 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w gospodarce, ich przyczynach i skutkach ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych 

K_W09 
Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W10 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości  

  Umiejętności 

P7S_UW 

K_U01 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin powiązanych w 

odniesieniu do funkcjonowania podmiotów gospodarczych w praktyce, a także formułować własne opinie oraz 

krytycznie dobierać dane i metody analiz ekonomicznych 

K_U02 
Potrafi interpretować, wyjaśniać i analizować zjawiska gospodarcze, a także formułować opinie i proponować 

rozwiązania praktyczne w skali mikro i makroekonomicznej 

K_U03 

Potrafi analizować, oceniać, prognozować i modelować złożone procesy ekonomiczne, wykorzystując 

zaawansowane metody i narzędzia badawcze w zakresie nauk ekonomicznych, w tym również narzędzia 

statystyczne i zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych 

K_U04 
Ma umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach regułami i standardami dotyczącymi 

działalności gospodarczej, zawartymi w regulacjach prawnych, zawodowych i etycznych 

K_U05 
Potrafi podejmować nowe wyzwania i decyzje gospodarcze, finansowe i zarządcze oraz proponować i wdrażać 

proponowane rozwiązania do praktyki gospodarczej 

P7S_UK 

K_U06 
Potrafi  prowadzić  debatę i w sposób komunikatywny formułować opinie na tematy ekonomiczne w formie 

prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim lub obcym 

K_U07 
Zna i stosuje fachowe słownictwo ekonomiczne i konstrukcje leksykalne w języku obcym, zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 



P7S_UU K_U08 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w 

wymiarze interdyscyplinarnym, a także potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób 

P7S_UO K_U09 
Potrafi współpracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym role kierownicze oraz ma świadomość 

odpowiedzialności za pracę własną i zespołu 

  Kompetencje społeczne  

P7S_KK 

K_K01 
Jest gotów do zdobywania informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu ekonomii 

oraz do właściwego ustalania ich hierarchii  

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 

P7S_KR K_K03 
Jest gotów do prawidłowej i odpowiedzialnej identyfikacji i rozstrzygania dylematów, w tym etycznych, 

związanych z wykonywaniem zawodu ekonomisty 

P7S_KO 

K_K04 
Jest gotów do kreatywnego uczestnictwa w przygotowaniu projektów gospodarczych na rzecz interesu 

publicznego  

K_K05 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego oraz komunikowania się z wykorzystaniem technologii informatycznych 

K_K06 Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy  

 

 

 


