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Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar kształcenia
Dziedzina nauki Dyscyplina
naukowa

Ekonomia
WS-EK-N-1; WS-EKN-N-1
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne/niestacjonarne
Licencjat

Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

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

Nauki społeczne
Dziedzina nauk ekonomicznych (92%), dziedzina nauk społecznych (5%),
dziedzina nauk prawnych (3%); Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o
zarządzaniu, socjologia, prawo

180
Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
społecznych

WIEDZA
ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk
ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w
systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk
oraz ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej
ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i
makroekonomii na poziomie podstawowym
rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów
gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów
struktur i instytucji społecznych oraz instytucji kultury, a
także ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w
skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w
odniesieniu do nauk społecznych
zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące
się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z
zakresu ekonomii stosowanej

S1A_W01
H1A_W01

EK1_W05

zna narzędzia służące do wybranych typów badań
ekonomicznych i wie, do jakich celów służą.

S1A_W06

EK1_W06

zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią,
gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje
więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości
oraz genezę ich historycznej ewolucji
zna i rozumie zasady funkcjonowania
przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających
wpływ na gospodarkę

S1A _W04
S1A_W09

EK1_W01

EK1_W02

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

EK1_W03

EK1_W04

EK1_W07

S1A_W01
S1A _W02
S1A_W03
S1A_W04
H1A_W10

S1A_W01

S1A_W11
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EK1_W08

EK1_W09
EK1_W10

EK1_W11

EK1_W12

EK1_W13

ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania
nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych
w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania
danych
ma podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania rynków finansowych
ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury
społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich
źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
społecznych oraz gospodarczych, a także o
przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych
zmian
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego

rozumie zasady funkcjonowania gospodarki
rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia
i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

S1A_W06

S1A_W11
S1A_W07

S1A_W08

S1A_W10

S1A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
EK1_U01

EK1_U02

EK1_U03

EK1_U04

EK1_U05

EK1_U06

EK1_U07

potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania
prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania
różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne),
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów

S1A _U02
S1A_ U03

potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i
metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej
analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym
systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i
regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi
odnoszącymi się do studiowanego kierunku
potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska
społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

S1A_ U01
S1A_ U02
S1A_ U03
S1A_ U05
S1A_ U06
S1A_ U07
S1A_ U01
S1A_ U03
S1A_ U07
S1A _U08
S1A_U04

potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z
uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska
społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i
narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin właściwych
dla studiowanego kierunku
potrafi skutecznie komunikować się w języku
współczesnej ekonomii w tym posiada umiejętność
przygotowania typowych prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych zarówno w języku polskim jak i języku obcym
, którym posługuje się na poziomie B2
potrafi samodzielnie się dokształcać, wykorzystuje
zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej

S1A_ U01
H1A_U01

S1A_ U09
S1A_ U10
S1A_U11

S1A_U 06
S1A _U08
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EK1_ U08

potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w
zespole, analizuje prponowane rozwiązania konkretnych
problemów i proponuje w tym zakresie konkretne
rozstrzygnięcia

S1A_U 06
S1A_U 07

EK1_U09

potrafi zidentyfikować czynniki które należy
uwzględnić w podejmowaniu decyzji na
poziomie mikro i makro
potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i
mechanizmy jej funkcjonowania
potrafi praktycznie wykorzystać informacje
gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby
działalności gospodarczej i społecznej

S1A_ U06
S1A_ U07

EK1_U10
EK1_U11

S1A _U06
S1A_ U07
S1A_ U06
S1A_ U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
EK1_K01

EK1_K02

wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach
zawodowych potrafiąc jednocześnie odpowiednio
określać priorytety służące realizacji określonego
zadania
wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

S1A_ K03
S1A_K07

S1A _K02

EK1_K03

wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki,
w tym etyki biznesu

S1A_K04

EK1_K04

ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i
społecznych decyzji gospodarczych

S1A_K04

EK1_K05

wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw
poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
prawne, ekonomiczne i polityczne
ma umiejętność formułowania sądów w ważnych
sprawach gospodarczych i społecznych w tym potrafi
myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie

S1A_K05

potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i
pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

S1A _K02

EK1_K06

EK1_K07
EK1 _K08

S1A _K05
S1A_K07
S1A_ K01
S1A_ K06

