Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia
Studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze.
Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia
nauki społeczne. Kierunek Ekonomia jest podstawą dla wszystkich dyscyplin naukowych z dziedziny nauk
ekonomicznych. Z podstawowej wiedzy ekonomicznej czerpią takie dyscypliny, jak finanse i nauki o
zarządzaniu. Studia ekonomiczne I stopnia na kierunku ekonomia dają wiec podstawy do rozszerzania wiedzy w
ramach dyscyplin pokrewnych na studiach II stopnia. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na
kierunku ekonomia odwołują się także do dorobku dyscyplin pokrewnych, takich jak: prawo, socjologia,
psychologia. Łączy te dyscypliny przedmiot badania, którym jest zbiorowość jednostek ludzkich, a także system
powiązań społeczności, struktur społecznych oraz instytucji, łącznie dążących do realizacji określonych celów
ekonomicznych.
Objaśnienie oznaczeń
EK – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
S1P – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla I stopnia profilu praktycznego
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Symbol

EK_W01
EK_W02

EK_W03
EK_W04
EK_W05
EK_W06
EK_W07
EK_W08
EK_W09
EK_W10
EK_W11
EK_W12
EK_W13

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Wiedza
Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów gospodarczych
Wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynku i
gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów
Wyjaśnia genezę nauk ekonomicznych i ich rozwój oraz rozumie współczesną organizację
instytucji ekonomicznych i rodzaj więzi ekonomicznych
Ma uporządkowaną wiedzę na temat gospodarki rynkowej i jej mechanizmów
Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami ekonomicznymi w
kraju i UE
Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach
Ma podstawową wiedzę na temat zachowania człowieka w zakresie zaspokajania potrzeb,
zachowań konsumenckich i producenta
Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw prawa, ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych
Posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych, banków.

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w zakresie
obszaru
nauk
społecznych
S1P_W01
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W08
S1P_W09
S1P_W02
S1P_W03
S1P_W04
S1P_W05
S1P_W06
S1P_W07
S1P_W07
S1P_W10
S1P_W11
S1P_W01
S1P_W01
S1P_W02
S1P_W07

EK_W14

Ma wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi
przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej

S1P_W01
S1P_W02

EK_W15

Zna i rozumie mechanizmy polityki finansowej, społecznej, gospodarczej w Polsce i na
świecie.
Posiada wiedzę z zakresu zastosowania narzędzi matematycznych w ekonomii oraz
badania zjawisk ekonomicznych.
Umiejętności
Potrafi właściwie obserwować zjawiska gospodarcze, analizować przyczyny, przebieg oraz
skutki zjawisk ekonomicznych

S1P_W03
S1P_W04
S1P_W06

EK_W16

EK_U01

EK_U02
EK_U03
EK_U04
EK_U05
EK_U06
EK_U07
EK_U08
EK_U09

EK_U10

EK_U11
EK_U12

EK_U13
EK_U14

EK_U15
EK_U16

EK_U17

EK_K01
EK_K02
EK_K03
EK_K04
EK_K05
EK_K06

Posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi prognozowania gospodarczego oraz
interpretowania otrzymanych wyników
Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze organizacji i
bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalizacją)
Posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
Potrafi formułować i analizować problemy badawcze pozwalające na rozwiązywanie
typowych problemów organizacji
Posiada umiejętność użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy
przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia
Zastosowania metod i narzędzi analitycznych oraz systemów informatycznych
wspomagających procesy podejmowania decyzji
Posiada umiejętność przewidywania zachowań ludzkich, w tym członków organizacji
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym
z zakresu ekonomii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z
zakresu ekonomii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowania i
prowadzenie prostych badań ekonomicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i
zaprezentować wyniki
Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania,
motywowania i kontroli (z uwzględnieniem specyfiki studiowanej specjalności)
Posiada umiejętność kierowania i współdziałania w projektach wprowadzających zmiany
w miejscu pracy i poza nim
Posiada umiejętności doboru zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce
gospodarczej zgodnych z przepisami prawa i potrzebami zarządzania jednostką.
Posiada umiejętność prawidłowego formułowania modeli ekonomicznych,
ekonometrycznych oraz ich interpretacji, w tym umiejętne korzystanie z programów
komputerowych (prowadzenia symulacji, formułowanie prognoz)
Potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe (studia przypadków, projekty,
wnioski, zadania)
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy wynikającą ze zmienności
otoczenia
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazuje swoją wiedzę
Przekazuje i broni własnych poglądów oraz przekonuje i negocjuje w imię osiągania
wspólnych celów
Rozumie potrzebę aktywnego porusza się po rynku pracy
Adaptuje się w nowych warunkach i sytuacjach, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności

S1P-U01
S1P-U02
S1P-U03
S1P-U04
S1P-U06
S1P-U06
S1P-U02
S1P-U03
S1P-U02
S1P-U03
S1P-U07
S1P-U08
S1P-U09

S1P-U10

S1P-U11
S1P-U01
S1P-U02
S1P-U05
S1P-U06
S1P-U07
S1P-U08
S1P-U02
S1P-U05
S1P-U04
S1P-U07
S1P-U03

S1P-K01
S1P-K02
S1P-K03
S1P-K03
S1P-K04
S1P-K04
S1P-K06

EK_K07
EK_K08

Samodzielnie zdobywa wiedzę i doskonali swoje umiejętności stając się profesjonalistą
Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania

EK_K09

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych oraz wskazuje na źródła ich
finansowania
Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru wyznaczonych mu ról
Potrafi samodzielnie organizować i koordynować działania

EK_K10
EK_K11
EK_K12

S1P-K06
S1P-K02
S1P-K03
S1P-K04
S1P-K05
S1P-K07
S1P-K04
S1P-K07

2. Deskryptory obszarowe uwzględniane w opisie kierunku
Obszar nauk społecznych – wszystkie efekty kształcenia.
3. Cel studiów (profil praktyczny)
Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu ekonomii (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy
przyjąć wiedzę teoretyczną z zakresu mikro- i makroekonomii) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia
podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych.
Przygotowanie absolwentów do realizacji własnej przedsiębiorczości oraz rozwijania kariery specjalistów w
podejmowanej pracy zawodowej.
Kształtowanie wrażliwości społecznej i etycznej, otwartości na potrzeby i racje innych uczestników
społeczeństwa, zaangażowania i odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.
Uświadomienie potrzeby rozwoju osobistego oraz rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.
Wiedza zdobywana na kierunku ekonomia ma charakter wysoce aplikacyjny. Obejmuje kompleksowo
problematykę funkcjonowania i rozwoju oraz współdziałania organizacji społecznych, w tym głównie
przedsiębiorstw, ale również instytucji sektora publicznego. Wiedza o prawidłowościach rządzących
organizacjami umożliwia podejmowanie pracy w tych instytucjach. Z punktu widzenia potrzeby rozwoju
przedsiębiorczości istotnym elementem edukacji jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie
umiejętności i kompetencji pozwalających także na podejmowanie działalności gospodarczej. Wiedza ta
przekazywana jest na wykładach i podczas zajęć ćwiczeniowych. Dodatkowym elementem wzmacniającym
aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągnięcia niektórych efektów kształcenia w ramach praktyk
zawodowych, wykonywanej pracy, czy wolontariatu. Ze względu na nasycenia programu studiów treściami
wysoce aplikacyjnymi wraz z uwzględnieniem specyfiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, planowane jest
wyodrębnienie profilu praktycznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, jako uczelnia
współpracująca z lokalnym rynkiem pracy oraz umożliwia również studentom kontakty z pracodawcami.
Pozwala to także odpowiadać na bieżące potrzeby tego rynku.

4.

Analiza zgodności przygotowanego opisu efektów kształcenia dla kierunku z deskryptorami
obszarowymi
Efekty kształcenia dla I stopnia studiów w obszarze nauk społecznych i ich odniesienie do szczegółowych
efektów kształcenia na kierunku Ekonomia.
Efekty
kształcenia w
obszarze nauk
społecznych

Opis efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia dla
kierunku

Wiedza

S1P_W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie EK_W01, EK_W02,
EK_W12, EK_W13,
nauk i relacjach do innych nauk
EK_W14

S1P_W02

ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych
EK_W02, EK_W04,
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich
EK_W13, EK_W14
podstawowych elementach

S1P_W03

ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
EK_W05, EK_W15
społecznymi i ich elementami

Efekty
kształcenia w
obszarze nauk
społecznych

Opis efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia dla
kierunku

S1P_W04

zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
EK_W06, EK_W15
właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz rządzące nimi prawidłowości

S1P_W05

ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury
EK_W07
społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

S1P_W06

ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych,
odpowiednich dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje
EK_W08, EK_W16
społeczne oraz procesy w nich i miedzy nimi zachodzące, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji społecznych i
gospodarczych

S1P_W07

ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje EK_W09, EK_W10,
społeczne
EK_W13

S1P_W08

ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych oraz ich
EK_W02
elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

S1P_W09

ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz
EK_W03
rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

S1P_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
EK_W10
przemysłowej i prawa autorskiego

S1P_W11

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, EK_W11
właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Umiejętności

S1P_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne,
EK_U01, EK_U12
prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów

S1P_U02

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i
EK_U01, EK_U05,
praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych
EK_U06, EK_U12,
(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla
EK_U15
studiowanego kierunku studiów

S1P_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficzne EK_U01, EK_U05,
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku EK_U06, EK_U17
studiów

S1P_U04

potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) z
EK_U02, EK_U16
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

S1P_U05

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego
EK_U13, EK_U15
zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

S1P_U06

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem EK_U03, EK_U04,
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej
EK_U14

Efekty
kształcenia w
obszarze nauk
społecznych

Opis efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia dla
kierunku

S1P_U07

posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych
EK_U07, EK_U14,
problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia w tym
EK_U16
zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań

S1P_U08

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

S1P_U09

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i
języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących EK_U09
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł

S1P_U10

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku
obcym, w zakresie dziadzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
EK_U10
studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S1P_U11

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami
EK_U11
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

EK_U08, EK_U14

Kompetencje społeczne
S1P_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

EK_K01

S1P_K02

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

EK_K02, EK_K08

S1P_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie EK_K03, EK_K04,
lub innych zadania
EK_K08

S1P_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu EK_K05, EK_K06,
EK_K08, EK_K11

S1P_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych,
gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i EK_K09
polityczne

S1P_K06

potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

EK_K06, EK_K07

S1P_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

EK_K10, EK_K12

