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Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: 

Kod efektu 

kierunkowego 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów 

ekonomia 
 studia pierwszego stopnia 

profil praktyczny 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
obszaru nauk 
społecznych 

WIEDZA  

K1E_W01 

Ma podstawową wiedzę o istocie i znaczeniu ekonomii, miejscu ekonomii w systemie 
nauk, koncepcjach i metodach. Zna podstawowe teorie ekonomiczne, zależności 
makro i mikroekonomiczne oraz mechanizmy gospodarki rynkowej. Zna podstawową 
terminologię używaną w ekonomii. Zna uwarunkowania społeczne oraz prawne 
ekonomii. Wie jaka jest rola państwa w życiu gospodarczym. 
 

S1P_W01 
S1P_W02 
S1P_W03 
S1P_W08 
S1P_W11 

K1E_W02 Zna istotę i mechanizmy gospodarki otwartej, formy rzeczowe i instytucjonalne 
powiązań z zagranicą  i współpracy  międzynarodowej. Ma wiedzę w zakresie teorii 
międzynarodowych stosunków gospodarczych, międzynarodowej i zagranicznej 
polityki ekonomicznej. Ma wiedzę w zakresie istoty i mechanizmów integracji 
europejskiej, jej form instytucjonalnych i wybranych polityk sektorowych, a także zna 
mechanizmy oraz czynniki rozwoju konkurencyjności regionów. 

S1P_W02 
S1P_W03 
S1P_W05 
S1P_W07 
S1P_W08 
S1P_W09 

K1E_W03 

 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów struktury i funkcjonowania 
systemu finansowego państwa, instytucji publicznych i samorządowych. Zna 
zależności pomiędzy finansami państwa a rynkami finansowymi oraz podmiotami 
gospodarczymi. 

S1P_W02 
S1P_W06 
S1P_W08 

K1E_W04 

 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania: rozróżnia i charakteryzuje 
podstawowe typy, rodzaje i formy organizacji, identyfikuje ich cele i inne elementy, 
wyjaśnia kluczowe koncepcje teorii organizacji dotyczące ich powstawania, 
funkcjonowania i rozwoju, ma wiedzę dotyczącą planowania strategicznego i 
marketingowego w organizacjach. Zna regulacje ekonomiczno oraz podstawy – 
prawne dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi, 
a także zasady tworzenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności. 

S1P_W10 
S1P_W11 

 

K1E_W05 

 

 

Zna zasady, metody, funkcje rachunkowości oraz przedmiot i podmiot prawa 
bilansowego. Ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji rachunkowości różnych 
podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń oraz jednostek  budżetowych. 
Ma podstawową wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych i analizy 
finansowej. Zna standardy sprawozdawczości finansowej i metody oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej organizacji oraz rachunek efektywności inwestycji. 

S1P_W02 
S1P_W06 
S1P_W07 
S1P_W11 

K1E_W06 

 

Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk 
ekonomicznych, pozwalające na opisywanie struktur społecznych i procesów w nich 
zachodzących. Ma podstawową wiedzę o wykorzystaniu w ekonomii metod 
ilościowych a także technologii informatycznych i informatyki 

S1P - W06 

 
UMIEJ ĘTNOŚCI 

 

K1E_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę  z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin 
naukowych do analizy i interpretacji problemów gospodarczych, uwarunkowań 

S1P_U01 
S1P_U02 



 procesów gospodarczych oraz do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej. S1P_U03 
S1P_U04 

K1E_U02 

 

Potrafi określać, analizować i stosować właściwe narzędzia i regulacje ekonomiczno-
prawne dla rozwiązywania problemów współpracy zagranicznej, międzynarodowej, 
regionalnej. 

S1P_U02 
S1P_U03 
S1P_U05 

K1E_U03 

 

Potrafi określić kierunki działań w zakresie różnych polityk szczegółowych na 
podstawie obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących w społeczeństwie, a także 
wskazywania ich przyczyn oraz skutków. Potrafi dokonać analizy realizacji polityki 
gospodarczej na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. 

S1P_U02 
S1P_U07 
S1P_U08 

 

K1E_U04 Potrafi wykorzystać metody ilościowe do opisu oraz analizy wybranych zjawisk 
ekonomicznych. 

S1P_U02 
S1P_U04 

K1E_U05 Potrafi stosować technologie informacyjne, a także określić problemy i procesy, które 
mogą być efektywnie rozwiązywane współczesnymi środkami informatycznymi. 

S1P_U02 
S1P_U04 

K1E_U06 

 

Potrafi rozpoznawać i oceniać zjawiska finansowe zachodzące w gospodarce oraz 
wyjaśnić zasady i procedury podejmowania decyzji finansowych na szczeblu 
krajowym, samorządowym i podmiotu gospodarczego 

S1P_U02 
S1P_ U03 

 

K1E_U07 

 

Potrafi wykorzystać zasoby i reguły działania formułowane w makro- i 
mikroekonomii dla potrzeb zarządzania organizacją. Potrafi scharakteryzować, ocenić 
i zaplanować potrzeby przedsiębiorstwa dotyczące jego zasobów finansowych, 
rzeczowych i osobowych oraz organizować proces gospodarowania nimi. 

S1P_U02 
S1P_U03 
S1P_U07 

 
 

K1E_U08 

 

Potrafi dokonać trafną identyfikację prawną stanów faktycznych w organizacji z 
punktu widzenia reguł prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy, a także 
reguł prawnych dotyczących ochrony własności przemysłowej i własności 
intelektualnej. 

S1P_U05 
 

K1E_U09 

 

Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu rachunkowości. Potrafi 
identyfikować i interpretować skutki operacji gospodarczych. Potrafi zaksięgować 
operacje gospodarcze i sporządzić sprawozdanie finansowe podmiotów 
gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń oraz jednostek budżetowych. 

S1P_U04 
S1P_U05 
S1P_U06 
S1P_U07 

K1E_U10 

 

Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną poszczególnych obszarów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa łącznie z wnioskowaniem przyczynowo-
skutkowym. 
Potrafi wybrać i korzystać ze źródeł informacji dane ekonomiczne oraz interpretować  
podstawowe wskaźniki finansowe i wykorzystać je do tworzenia prostych projektów 
biznesowo-finansowych. 

S1P_U01 
S1P_U02 
S1P_U03 

K1E_U11 
Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie prostych 
projektów badawczych dotyczących współczesnych problemów społecznych i 
ekonomicznych zachodzących w skali mikro i makrospołecznej. Potrafi formułować 
wnioski, opracować i zaprezentować wyniki badań. 

S1P_U09 
S1P_U10 

KOMPETENCJE    SPOŁECZNE 

 

K1Z_K01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się. W sposób właściwy 
komunikuje się z otoczeniem. 

S1P_K01 



K1Z_K02 
Potrafi przedyskutować możliwe do zastosowania w praktyce rozwiązania w zakresie 
zarządzania oraz dokonać analizy korzyści i zagrożeń wynikających z 
poszczególnych rozwiązań. 

S1P_K05 

K1Z_K03 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz określać priorytety zadań. Jest 
przygotowany do brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania w ramach 
wyznaczonych ról w grupie. 

S1P_K02 
S1P_K03 

K1Z_K04 Potrafi opracować przedsięwzięcia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. S1P_K02 

K1Z_K05 Dostrzega potrzebę stosowania negocjacji i kompromisowego rozwiązywania 
problemów. 

S1P_K03 

 


