
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 109/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia – studia 

pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia  – studia pierwszego stopnia, 

praktyczny profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2016/2017 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 109/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 27czerwca 2017 r. 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 109/2016/2017 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 
Wydział administracji i Nauk Społecznych 
 
 
Nazwa kierunku studiów: ekonomia 
 
 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
 
 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 

obszarowej efektów 
kształcenia 

(kod składnika 
opisu) 

odniesienie do 
charakterystyki 
ogólnej efektów  

kształcenia 
(kod składnika  

opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 posiada podstawową wiedzę 

z dziedziny nauk 

ekonomicznych oraz ich 

miejsca w systemie nauk 

społecznych i relacjach z 

innymi naukami 

P6S_WG_S_1 
 

P6S_WG 
 

2. K_W02 Wyjaśnia zasady i koncepcje 

teorii ekonomii w 

odniesieniu do 

funkcjonowania rynku i 

gospodarowania w 

warunkach ograniczonych 

zasobów 

3. K_W03 ma uporządkowaną wiedzę 

ogólną w zakresie 

mechanizmów 

funkcjonowania gospodarki 

na poziomie kraju oraz 

narzędzi i instrumentów 

polityki gospodarczej i 

społecznej 



4. K_W04 posiada elementarną wiedzę 

o rodzajach struktur i 

instytucji gospodarczych w 

kraju i UE, zna strukturę 

gospodarki narodowej i 

zależności między jej 

elementami 

5. K_W05 posiada podstawową wiedzę 

z zakresu rachunkowości i 

finansów przedsiębiorstw, 

instytucji publicznych i 

finansowych, organizacji 

pozarządowych, banków 

6. K_W06 zna i rozumie mechanizmy 

polityki finansowej, 

społecznej, gospodarczej 

oraz posiada podstawową 

wiedzę na temat problemów 

gospodarki rynkowej oraz 

przeobrażeń społecznych, 

kulturowych i prawnych w 

Polsce i na świecie 

P6S_WG_S_2 

 

7. K_W07 posiada uporządkowaną 

wiedzę matematyczną 

pozwalającą na jej 

stosowanie jej w naukach 

ekonomicznych i 

finansowych 

8. K_W08 ma podstawową wiedzę na 

temat zachowania człowieka 

w zakresie zaspokajania 

potrzeb, zachowań 

konsumenckich i producenta 

oraz reguł kształtowania 

stosunków międzyludzkich 

P6S_WG_S_3 

9. K_W09 zna metody wnioskowania, 

analiz i wyboru rozwiązań 

 

10. K_W10 posiada podstawową wiedzę 

z zakresu zarządzania 

 

11. K_W11 ma uporządkowaną wiedzę 

o procesach zmian struktur i 

instytucji społecznych oraz 

gospodarczych, a także o 

przyczynach i 

konsekwencjach tych zmian 

 

12. K_W12 zna i rozumie relacje 

zachodzące pomiędzy 

gospodarką i jej otoczeniem, 

zna rodzaje więzi 

 P6S_WK 

 



społecznych oraz genezę ich 

historycznej ewolucji 

13. K_W13 zna i rozumie podstawowe 

pojęcia i zasady zakresu 

ochrony własności 

przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz filozofii i 

socjologii 

P6S_WK_S_1 

14. K_W14 rozumie zasady 

funkcjonowania gospodarki 

rynkowej oraz zna 

podstawowe zasady 

tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej 

przedsiębiorczości 

 

15. K_W15 zna historyczne 

uwarunkowania obecnego 

stanu życia gospodarczego i 

kulturalnego 

P6S_WG_H_1 P6S_WG 
 

∑ 15    
Umiejętności 

16. K_U01 potrafi dokonać obserwacji i 

prawidłowej interpretacji 

zjawisk ekonomicznych i 

społecznych zachodzących w 

gospodarce rynkowej 

P6S_UW_S_1 

 

P6S_UW 

 

17. K_U02  posiada umiejętność 

poszukiwania i korzystania z 

wiarygodnych źródeł 

informacji, potrafi korzystać 

ze źródeł bibliograficznych w 

tym elektronicznych 

18. K_U03 potrafi określić i ocenić rolę 

państwa w gospodarce oraz 

wyjaśnić mechanizmy 

ekonomiczne 

19. K_U04 potrafi interpretować wyniki 

analiz statystycznych, na ich 

podstawie prognozować 

zjawiska gospodarcze i 

społeczne 

20. K_U05 potrafi wykorzystać 

podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu 

ekonomii i powiązanych z nią 

dyscyplin w celu 

analizowania i 

rozwiązywania problemów 

ekonomicznych, społecznych 

P6S_UW_S_2 



oraz z zakresu zarządzania 

21. K_U06 posługuje się przepisami 

prawa dotyczącego 

gospodarki i potrafi je 

stosować do typowych 

przypadków praktycznych  

P6S_UW_S_3 

 

22. K_U07 potrafi przeprowadzić 

diagnozę sytuacji 

przedsiębiorstwa i jednostki 

samorządu terytorialnego 

wykorzystując podstawowe 

metody analizy finansowej i 

zarządzania  

23. K_U08 interpretuje wybrane 

problemy współczesnej 

gospodarki w świetle 

dorobku ekonomii i 

zarządzania 

 

24. K_U09 potrafi zdefiniować i 

rozwiązywać zadania 

problemowe (studia 

przypadków, projekty, 

zadania) 

 P6S_UO 

25. K_U10 posiada umiejętność 

przygotowania prac 

pisemnych z zakresu 

ekonomii i nauk pokrewnych 

oraz prezentacji wyników 

badań ekonomicznych 

 P6S_UU 

 

26. K_U11 posiada umiejętność 

przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i 

języku obcym posługując się 

terminologią ekonomiczną 

oraz wykorzystując dorobek 

dyscyplin pokrewnych 

27. K_U12 posiada umiejętności 

językowe w zakresie 

ekonomii, zgodne z 

wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia 

Językowego 

 P6S_UK 

∑ 12    
Kompetencje społeczne 

28. K_K01 rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju 

zawodowego wynikającego 

 P6S_KK 



ze zmienności otoczenia 

29. K_K02 potrafi zorganizować pracę 

swoją i zespołu, współdziałać 

oraz pełnić różne role w 

grupie 

 P6S_KO 

 

30. K_K03 sprawnie komunikuje się z 

otoczeniem w miejscu pracy 

i poza nim oraz przekazuje 

swoją wiedzę przy użyciu 

różnych środków przekazu  

31. K_K04 potrafi wykorzystać zdobytą 

wiedzę ekonomiczną w 

działaniach związanych z 

życiem gospodarczym 

32. K_K05 potrafi uczestniczyć w 

przygotowaniu projektów 

społecznych, uwzględniając 

aspekty prawne, 

ekonomiczne i społeczne 

33. K_K06 potrafi doskonalić nabytą 

wiedzę i umiejętności, 

uzupełniać ją z 

profesjonalnych źródeł 

34. K_K07 ma świadomość znaczenia 

zachowania się w sposób 

profesjonalny i docenia 

znaczenie ochrony własności 

intelektualnej  

 P6S_KR 

∑ 7    
 

 

………………………………..       …………………………………… 

 data i podpis         data i podpis 
dyrektora Instytutu/kierownika Katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 

 

 


