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Kod 

Efektu 
Efekty kształcenia  

Kod składnika 

opisu - 

uniwersalne 

charakterystyki 

poziomów w 

PRK 

Odniesienie 

do 

charakterysty

k drugiego 

stopnia dla 

danego 

poziomu PRK 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

dla danego 

obszaru i profilu 

PRK 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

WIEDZA 

Absolwent studiów drugiego stopnia 

 na kierunku Ekonomia: 

K_W01 ma rozszerzoną wiedzę 

dotyczącą głównych 

teorii i metod 

badawczych z zakresu 

nauk ekonomicznych i 

pokrewnych oraz ich 

relacji z innymi 

naukami, technik 

pozyskiwania danych 

oraz modelowania 

struktur społecznych i 

procesów w nich 

zachodzących  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W02 ma pogłębioną i 

uporządkowaną wiedzę 

o poglądach na temat 

struktur i instytucji 

społecznych, rodzajów 

więzi społecznych, ich 

historycznej ewolucji w 

tym zna historię myśli 

ekonomicznej i miejsce 

jednostki jako twórcy 

kultury także w 

odniesieniu do 

wybranych obszarów 

aktywności człowieka i 

zawierających się w 

studiowanym kierunku  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W03 zna mikroekonomię i 

makroekonomię na 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 



poziomie 

średniozaawansowanym  

K_W04 ma zaawansowaną 

wiedzę z zakresu 

stosowania metod 

ilościowych w ekonomii  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę 

na temat roli instytucji 

ekonomicznych i innych 

instytucji społecznych w 

tym o relacjach między 

nimi a także o więziach 

społecznych i 

występujących między 

nimi prawidłowościach  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę 

na temat działalności 

poszczególnych rynków 

i związanych z nimi 

dylematów, o procesach 

zmian struktur i 

instytucji 

ekonomicznych i 

społecznych  oraz ich 

elementów, o 

przyczynach, przebiegu, 

skali i konsekwencjach 

tych zmian, a także o 

normach i regułach 

organizujących 

struktury społeczne i 

rządzących nimi 

prawidłowościach 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W07 zna i rozumie 

podstawowe pojęcia z 

zakresu ochrony 

własności przemysłowej 

i prawa autorskiego, a 

także konieczności 

zarządzania zasobami 

własności intelektualnej  

 

P7U_W PS7_WK PS7_WK 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę 

na temat czynników 

wzrostu gospodarczego i 

rozwoju społeczno-

gospodarczego w 

krótkim, średnim i 

długim okresie, a także 

zna ogólne zasady 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG 

P7S_WK 



tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent studiów drugiego stopnia 

na kierunku Ekonomia: 

K_U01 potrafi wykorzystać 

wiedzę w pracy 

zawodowej między 

innymi do 

prawidłowego 

identyfikowania, 

interpretowania i 

wyjaśniania zjawisk 

społecznych oraz 

wzajemnych relacji 

między zjawiskami 

społecznymi  

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U02 potrafi stosować 

odpowiednio dobrany 

aparat analityczny w 

pracy badawczej, 

również za pomocą 

zaawansowanych 

technik informacyjno-

komunikacyjnych 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U03 potrafi integrować 

wiedzę z różnych 

działów ekonomii, 

różnych przedmiotów i 

kierunków myśli 

społeczno-

ekonomicznej 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U04 potrafi analizować 

modele mikro-i 

makroekonomiczne, 

modele ekonometryczne 

i modele statystyczne, 

stawiać hipotezy 

badawcze i je 

weryfikować 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U05 potrafi krytycznie 

analizować, oceniać i 

interpretować zjawiska 

gospodarcze i społeczne 

oraz prognozować i 

modelować złożone 

procesy społeczne z 

wykorzystaniem metod i 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 



narzędzi w zakresie 

dziedzin nauki i 

dyscyplin właściwych 

dla studiowanego 

kierunku 

K_U06 potrafi obserwować oraz 

rozpoznawać tendencje 

zmian warunków 

lokalnych i globalnych 

na różnych poziomach 

rozwoju społeczno-

gospodarczego 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U07 potrafi kierować pracą 

zespołu, zaplanować i 

zrealizować zadanie 

badawcze lub 

ekspertyzę także w 

zespole 

P7U_U PS7_UO PS7_UW 

K_U8 potrafi dostrzec nowy 

problem badawczy lub 

zawodowy i poddać go 

profesjonalnej analizie 

stosując przy tym 

systemy normatywne, 

normy i reguły prawne, 

zawodowe i etyczne 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U9 potrafi logicznie 

wyciągać wnioski oraz 

formułować sądy na 

podstawie danych z 

różnych źródeł, również 

w sytuacji niepełnych 

informacji 

P7U_U PS7_UW PS7_UW 

K_U10 potrafi komunikować się 

ze specjalistami w 

swojej dziedzinie, a 

także z osobami z 

różnych środowisk 

społeczno-zawodowych  

P7U_U PS7_UK PS7_UW 

K_U11 potrafi samodzielnie 

ukierunkować swoje 

dalsze uczenie się, w 

tym rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe 

życie i potrafi 

inspirować do tego 

innych 

P7U_U PS7_UU PS7_UW 

K_U12 potrafi posługiwać się 

jednym językiem obcym 

na poziomie B2+, w tym 

P7U_U PS7_UK PS7_UW 



przygotować zarówno w 

języku polskim jak i 

obcym wystąpień 

ustnych i prac 

pisemnych z zakresu 

studiowanego kierunku, 

a także prowadzić na ich 

temat merytoryczną 

debatę 

K_U13 potrafi korzystać z 

najnowszych publikacji 

z zakresu ekonomii i 

tym samym poznawać 

nowe osiągnięcia w 

zakresie teorii ekonomii 

oraz w zakresie 

wybranych działów 

ekonomii stosowanej. 

P7U_U PS7_UU 

PS7_UW 

 

PS7_UW 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów drugiego stopnia  

na kierunku Ekonomia: 

K_K01 kompleksowo postrzega 

problemy społeczno-

gospodarcze, poddaje 

krytycznej analizie 

odbierane treści 

P7U_K PS7_KK - 

K_K02 cechuje się uczciwością 

w dyskusjach nad 

problemami 

społecznymi i 

gospodarczymi 

P7U_K PS7_KR 

PS7_KO 

- 

K_K03 daje przykład etycznych 

zachowań zawodowych, 

dba przy tym o etos 

zawodu 

P7U_K PS7_KR 

 

- 

K_K04 ma świadomość 

pełnionej roli 

zawodowej i społecznej, 

potrafi inicjować 

działania na rzecz 

interesu publicznego, 

umie uczestniczyć w 

przygotowaniu 

projektów społecznych i 

potrafi przewidywać 

wielokierunkowe skutki 

swoich działań 

P7U_K PS7_KO - 

K_K05 czuje odpowiedzialność 

za działania własne i 

P7U_K PS7_KR 

PS7_KO 

- 



współpracowników, 

rozwija się zawodowo i 

inspiruje do tego innych 

K_K06 posiada umiejętność 

pracy w grupie i 

rozwiązywania 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych w 

zespołach oraz potrafi 

myśleć w sposób 

przedsiębiorczy  

P7U_K PS7_KO 

P7S_KK 

 

 


