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Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na kierunku Ekonomia menedżerska prowadzonym
na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Ekonomia menedżerska

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta

Magister

Obszar/‐y kształcenia**
Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa

Nauki społeczne

Dziedzina nauk społecznych (55%), dziedzina nauk ekonomicznych (45%); dyscypliny: socjologia,
ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, nauki o bezpieczeństwie.

Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni

Kierunek ekonomia menedżerska jest realizowany tylko w Instytucie Socjologii
WNHiS. Program na tym kierunku i efekty kształcenia nie pokrywają
się z programami na innych kierunkach.

Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Tabela odniesień
efektów kierunkowych
do efektów obszarowych

120
Symbol
efektu na
kierunku

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
charakterystyk
uniwersalnych i
drugiego stopnia PRK

wiedza: absolwent zna i rozumie …
w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami
EM2_W01

P7U_W
różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst
prowadzonej działalności

EM2_W02

EM2_W03

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla
programu kształcenia
główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych
istotnych dla programu kształcenia fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji

EM2_W04
ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
EM2_W05

P7S_WG
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w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku
studiów oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną
metodologię badań
EM2_W06
w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk
EM2_W07
w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i
podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich
funkcjonowania
EM2_W08
zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

P7S_WK

EM2_W09
umiejętności: absolwent potrafi ...
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin
EM2_U01
samodzielnie pranować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7U_U

EM2_U02
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska
EM2_U03
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania
w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł
oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i
narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐
komunikacyjnych (ICT)
EM2_U04
identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i
procesy spo‐ łeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem
wiedzy z dyscyplin nau‐ kowych właściwych dla kierunku studiów
EM2_U05
analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów
EM2_U06
prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów, w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju
EM2_U07 norm

P7S_UW
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komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców
EM2_U08

prowadzić debatę

P7S_UK

EM2_U09
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w
zakresie specjalistycznej terminologii
EM2_U10

kierować pracą zespołu

P7S_UO

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

EM2_U11

EM2_U12
kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ...

EM2_K01

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia
podejmowania inicjatywy, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i o

P7U_K

EM2_K02
przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią
EM2_K03
krytycznej oceny odbieranych treści
EM2_K04

EM2_K05

EM2_K06

P7S_KK
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego

P7S_KO

EM2_K07
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
EM2_K08
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: − rozwijania
dorobku zawodu, ‐ podtrzymywania etosu zawodu, −
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania
na rzecz przestrzegania tych zasad

P7S_KR

EM2_K09
* niepotrzebne skreślić
** program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy
udzaił liczby punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.
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