
Załącznik  
do uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z dnia 28 stycznia  2015 r. 

 

OPIS	ZAKŁADANYCH	EFEKTÓW	KSZTAŁCENIA	
 
Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku ekonomia, na studiach 
drugiego stopnia stanowią: 
• Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 

nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
• Załączniki 1 i 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego 
 

1.	Odniesienie	efektów	kierunkowych	kształcenia	do	efektów	obszarowych		
 

 
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami 

 

Kod efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

Ekonomia absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

obszarowych 
WIEDZA 

K_W01 
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych 
i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

S2P_W01 

K_W02 

posiada pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach i 
instytucjach ekonomicznych, relacjach między nimi, zna 
współczesne koncepcje i strategie zarządzania, a także 
narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami 
gospodarczymi i przedsiębiorstwami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem wybranych systemów i reguł 
prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 
etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne 

S2P_W02 
S2P_W03 
S2P_W07 

 

K_W03 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prowadzeniu badań 
naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, a w 
szczególności o problemach badawczych, metodach, 
technikach i narzędziach badawczych, modelowania 
procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także 
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości   

S2P_W06 

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną w zakresie zjawisk 
i problemów w skali mikro-i makroekonomicznej, ze 

S2P_W01 
S2P_W02 



szczególnym uwzględnieniem procesów i problemów 
dotyczących ochrony środowiska na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz 
realizacji zasad w zakresie zrównoważonego rozwoju.  Ma 
pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad  i norm prawnych, 
organizacyjnych i etycznych 

S2P_W07 

K_W05 

zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich 
podstawowe twierdzenia oraz dokonuje identyfikacji i 
analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich 
pryzmat, ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania 
instytucji ekonomii społecznej i ich roli w społecznym 
rozwoju lokalnym  

S2P_W02 
S2P_W04 
S2P_W07 
S2P_W08 
S2P_W09 

K_W06 
ma rozszerzona wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego, identyfikuje czynniki 
warunkujące zachowania jednostki w organizacji 

S2P_W05 

K_W07 

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i 
sposobów działania jednostek, instytucji, podmiotów 
gospodarczych oraz rządzących nimi prawami i regułami a 
także dokonuje oceny ich zarządzania w aspekcie 
ekonomicznym, prawnym i społecznym 

S2P_W04 
S2P_W07 
S2P_W11 

K_W08 
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku 
pieniężnego i kapitałowego, a także zasad zarządzania 
gospodarką finansową państwa i podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących na rynku  

S2P_W07 
S2P_W08 

K_W09 

posiada pogłębioną wiedzę na temat sposobów 
funkcjonowania struktur i instytucji rynkowych oraz relacji 
występujących między nimi, a także rządzących nimi 
prawidłowości oraz o ich źródłach, naturach, zmianach i 
sposobach działania 

S2P_W02 
S2P_W03 
S2P_W07 

K_W10 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą oceny zjawisk 
ekonomicznych, funkcjonowania instytucji i podmiotów 
gospodarczych w perspektywie krajowej i 
międzynarodowej, a także międzykulturowej oraz w 
odniesieniu do relacji występujących między nimi 

S2P_W02 
S2P_W03 

K_W11 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
na poziomie rozszerzonym 

S2P_W10 

K_W12 
zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystuje wiedzę z zakresu 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
kierunku Ekonomia 

S2P_W11 

 



UMIEJĘTNOŚCI 
 

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 
ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi, a także 
wyciągać krytyczne wnioski i uzasadniać opinie 

S2P_U01 

K_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i 
praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu 
konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz 
zastosować właściwe narzędzia informatyki do badania ich 
przebiegu  

S2P_U02 

K_U03 
umie stosować narzędzia analityczne w ekonomii, potrafi 
dokonać za pomocą nich opisu zjawisk ekonomicznych i 
procesów społeczno-gospodarczych oraz analizować 
przyczyny i przebieg tych procesów 

S2P_U01 
S2P_U02 
S2P_U03 
S2P_U04 

K_U04 
potrafi prawidłowo wykorzystać metody ilościowe i 
narzędzia informatyczne w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych i prognozowania zjawisk społeczno-
ekonomicznych 

S2P_U02 
S2P_U03 
S2P_U04 

K_U05 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych, 
definiując problemy badawcze oraz dobierając właściwe 
metody, techniki i narzędzia badawcze, analizując i 
interpretując wyniki badań oraz wyciągać na tej podstawie 
właściwe wnioski, wskazując kierunki dalszych badań  

S2P_U02 
S2P_U03 

K_U06 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w  
różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, 
analizuje problemy społeczne i gospodarcze oraz wskazuje 
odpowiednie rozwiązania, posiada rozszerzoną umiejętność 
wykorzystania wiedzy nabytej podczas praktyki 
zawodowej  

S2P_U06 

K_U07 
posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i praktycznego 
analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych 
posługując się systemami normatywnymi, normami i 
regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi 

S2P_U05 
S2P_U08 

K_U08 
posiada umiejętność samodzielnego wskazania i 
rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych i 
społecznych 

S2P_U07 

K_U09 

potrafi pozyskiwać, analizować, interpretować i 
porównywać informacje pochodzące z różnych źródeł 
zarówno w języku polskim, jak i obcym, w tym tekstów 
specjalistycznych z zakresu ekonomii i pokrewnych 
dyscyplin naukowych i wykorzystać je do przygotowania 
prac ustnych i pisemnych. Posiada zdolność swobodnego 

S2P_U09 
S2P_U10 



wyrażenia opinii i poglądów na temat zjawisk społeczno-
ekonomicznych w języku polskim i obcym i przygotowania 
prezentacji multimedialnej 

K_U10 

posiada umiejętność samodzielnego proponowania 
rozwiązań konkretnych problemów społecznych i 
ekonomicznych oraz potrafi ocenić przydatność metod i 
narzędzi badawczych dokonując wyboru  najlepszych z 
nich w celu dokonania odpowiednich rozstrzygnięć w tym 
zakresie 

S2P_U02 
S2P_U04 
S2P_U07 
S2P_U08 

K_U11 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i 
przedstawienia w formie pisemnej i ustnej wystąpień w 
języku polskim i obcym dotyczących zagadnień 
ekonomicznych w oparciu o rozszerzone ujęcia teoretyczne 
z ekonomii i zarządzania oraz w obszarze dziedzin 
pokrewnych 

S2P_U09 
S2P_U10 

K_U12 
ma umiejętności językowe zgodne w wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

S2P_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, wykazuje 
gotowość jej uzupełniania i doskonalenia, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

S2P_K01 

K_K02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role, jest otwarty na współpracę i budowę relacji, 
aktywnie uczestnicząc w grupach, organizacjach i 
instytucjach, potrafi komunikować się z jednostką i grupą 
społeczną 

S2P_K02 

K_K03 
jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki 
zawodowej, dostrzega i prawidłowo formułuje problemy 
moralne i dylematy etyczne z własną i cudzą pracą 

S2P_K04 

K_K04 
jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania 
działań/projektów badawczych i przewidywania skutków 
swoich decyzji w obszarze ekonomii menedżerskiej 

S2P_K05 

K_K05 
potraf samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych i 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

S2P_K06 

K_K06 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

S2P_K07 



K_K07 
potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji 
określonych przez siebie zadań i powierzonych zadań 
zawodowych 

S2P_K03 

K_K08 
jest świadomy procesów zachodzących we współczesnej 
gospodarce, dostrzegając związki między procesami 
gospodarczymi i sytuacją społeczno-ekonomiczną 

S2P_K06 
S2P_K07 

 

 

2.2.	Pokrycie	obszarowych	efektów	kształcenia	przez	kierunkowe	efekty	
kształcenia	–	z	komentarzami	

	
 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia –        
z komentarzami 

 

Efekty 
kształcenia w 
obszarze nauk 
społecznych 

II stopień 

Opis efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych 

Kod efektu dla 
kierunku 

Ekonomia 
 

 
WIEDZA 

 

S2P_W01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, 
ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

K_W01 
K_W04 

S2P_W02 

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i 
instytucji społecznych oraz wiedzę pogłębioną w 
odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych 
lub ich elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji 

K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W09 
K_W10 

S2P_W03 

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i 
instytucjami społecznymi i ich elementami w odniesieniu 
do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii 
więzi społecznych, względnie do wybranych kręgów 
kulturowych 

K_W02 
KW_09 
KW_10 

S2P_W04 
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi 
społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych kategorii więzi społecznych 

K_W05 
K_W07 

S2P_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów 

K_W06 



aktywności człowieka 

S2P_W06 

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia 
opisu odpowiednie dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, w tym techniki pozyskiwania danych, 
pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz 
procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranych instytucji oraz organizacji 
społecznych lub gospodarczych 

K_W03 

S2P_W07 

ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i 
reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, 
moralnych, etycznych) organizujących struktury i 
instytucje społeczne 

K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W08 
K_W09 

S2P_W08 
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych 
struktur, instytucji i więzi społecznych oraz ich 
praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi 
zmianami prawidłowości 

K_W05 
K_W08 

S2P_W09 
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych 
struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii 
więzi społecznych oraz ich praktycznych zastosowań i o 
ich historycznej ewolucji 

K_W05 

S2P_W10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W11 

S2P_W11 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_W07 
K_W12 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

S2P_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 
społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami 
społecznymi 

K_U01 
K_U03 

S2P_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i 
praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów 
i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne 
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U10 

S2P_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
procesów i zjawisk społecznych, formułować własne 

K_U03 
K_U04 



opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze 
i je weryfikować 

K_U05 

S2P_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy 
społeczne oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska 
z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_U03 
K_U04 
K_U10 

S2P_U05 

sprawnie posługuje się w praktycznych zastosowaniach 
systemami normatywnymi oraz normami i regułami 
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi w 
sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w 
celu rozwiązywania wybranych problemów 

K_U07 

S2P_U06 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w 
różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną 
analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz 
o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej 

K_U06 

S2P_U07 
posiada umiejętność samodzielnego proponowania 
rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania 
rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania 
proponowanych rozwiązań 

K_U08 
K_U10 

S2P_U08 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej 
teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z 
zastosowaniem metody badawczej 

K_U07 
K_U10 

S2P_U09 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych 
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 
uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych 

K_U09 
K_U11 

S2P_U10 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na 
pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

K_U09 
K_U11 

S2P_U11 

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

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



S2P_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

K_K01 

S2P_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role  

K_K02 

S2P_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

K_K07 

S2P_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu 

K_K03 

S2P_K05 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej działalności 

K_K04 

S2P_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

K_K05 
K_K08 

S2P_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K06  

K_K08 

 

Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
S2P - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów 
drugiego stopnia o profilu praktycznym 
01, 02, 03 i następne – kolejne numery efektu kształcenia 
 


