
 
EFEKTY UCZENIA SIĘ NA STUDIACH  

KIERUNEK: Ekonomia – pierwszy stopień-profil praktyczny 
 
 

Kierunek kształcenia: Ekonomia 
Poziom kształcenia: pierwszy stopień 
Profil: praktyczny 
Instytut Nauk Ekonomicznych 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
Po podkreślniku: 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 
 
 
Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 
Uniwersalne  charakterystyki  pierwszego poziomu  PRK 
 
P6U_W - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej 
działalności 
 
P6U_U – potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; samodzielnie 
planować własne uczenie się przez całe życie; potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 
 
P6U_K – jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, 
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 
 
 
 
 



Charakterystyki  drugiego  poziomu  PRK  
 

Wiedza Kod  składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  
 P6S_WG  –  zakres i głębia /kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności, 
 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia a w przypadku studiów  
o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

P6S_WK -   kontekst / uwarunkowania i 
skutki 

 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
 podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym podstawowe 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; 
 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

 
Umiejętności Kod składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  

  P6S_UW - wykorzystywanie wiedzy / 
rozwiązywanie problemów i wykonywanie 
zadania 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w 
pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej   analizy i syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

 wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym 

P6S_UK –komunikowanie się / odbieranie 
i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

 komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; 
 brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UO – organizacja pracy / planowanie 
i praca zespołowa 
 

 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole; 
 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UU – uczenie się / planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

 
Kompetencje 

społeczne 
Kod składnika opisu  PRK dla 

charakterystyk II stopnia Opis PRK  

 
 

P6S_KK – ocena / krytyczne podejście  krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; 
 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
    zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KO – odpowiedzialność / 
wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego 

 wypełniania zobowiązań społecznych,  współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; 
 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  
 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KR – opis roli zawodowej/ 
niezależność i rozwój etosu 
 

 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

 
 
 



W I E D Z A 
 

Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne  
charakterystyki                                

pierwszego 
poziomu  

PRK-P6U_W 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 
PRK poziom 6 

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające fakty i zjawiska oraz złożone zależności między 
nimi w zakresie ekonomii wraz zastosowaniem tej praktycznej wiedzy w działalności gospodarczej P6U_W .P6S_WG 

K_W02 Ma wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości w odniesieniu do 
funkcjonowania instytucji, podmiotów i uczestników życia gospodarczego w kontekście procesu rozwoju P6U_W P6S_WG 

K_W03 Rozpoznaje istotę i uwarunkowania działań przedsiębiorczych w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz 
znaczenie innowacji w budowaniu konkurencyjności opartej na wiedzy P6U_W P6S_WK 

K_W04 Rozumie znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji a także zachowania człowieka w kontekście działalności 
zawodowej P6U_W P6S_WG 

K_W05 Wyjaśnia i rozumie podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P6U_W P6S_WK 

K_W06 
Identyfikuje wzajemne relacje wewnątrz podmiotów gospodarczych i pomiędzy nimi oraz ich determinanty w 
skali krajowej i międzynarodowej: funkcja państwa, sektora publicznego, finansów publicznych w warunkach 
globalizacji i integracji. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

K_W07 
Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w tym: na temat prawa, norm i 
standardów, podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności i 
podejmowanie decyzji. 

P6U_W P6S_WG 

K_W08 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby zastosowania i analizę wyników wybranych narzędzi 
ilościowych w opisie faktów, obiektów i zjawisk dotyczących różnych obszarów funkcjonowania gospodarki i 
złożonych zależnościach, a także prognozowaniu przyszłych scenariuszy działalności gospodarczej i społecznej 

P6U_W P6S_WG 

K_W9 Ma wiedzę o finansach i rachunkowości w odniesieniu do różnego typu przedsiębiorstw i organizacji (MŚP, 
korporacje, org. niezarobkowe) P6U_W P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zastosowanie wybranych metod i systemów wspomagających (z 
wykorzystaniem technik IT) procesy podejmowania decyzji oraz ich praktyczne wykorzystanie w działalności 
zawodowej 

P6U_W P6S_WG 

K_W11 Ma interdyscyplinarną i specjalistyczną wiedzę w zakresie metod zarządzania i podejścia systemowego w 
zarządzaniu jakością, wraz z zastosowaniem praktycznym tej wiedzy w działalności zawodowej P6U_W P6S_WG 

K_W12 Zna słownictwo, zasady posługiwania się językami obcymi na poziomie biegłości A1, B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6U_W  

K_W13 Identyfikuje i opisuje role zasobów: ludzkich, kapitału finansowego, rzeczowego, w organizacjach 
gospodarczych P6U_W P6S_WG 

K_W14 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy 
finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz jej P6U_W P6S_WG 



zastosowanie praktyczne w działalności zawodowej. 

K_W15 Rozumie współzależności występujące między najważniejszymi typami systemów gospodarczych oraz zasady 
gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów P6U_W P6S_WG 

P6S_WK 

K_W16 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zastosowanie wybranych metod matematycznych, statystycznych 
oraz narzędzi informatycznych służących do gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i 
społecznych oraz ich praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne                             
charakterystyki  
pierwszego                                            
poziomu  
PRK-P6U_U 

Charakterystyki  
drugiego stopnia  
PRK poziom 6 

K_U01 Identyfikuje, adekwatnie opisuje i interpretuje zjawiska oraz procesy gospodarcze w kontekście zmian 
prawnych, technologicznych, politycznych i kulturowych P6U_U P6S_UW 

K-U02 Potrafi analizować skutki zmian gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu ekonomii i nauk 
pokrewnych tj. finansów, rachunkowości socjologii, zarządzania. P6U-U P6S-UW 

K_U03 Potrafi sprawnie komunikować się zarówno z zespole pracowniczym jak i korzystać z doradztwa specjalistów z 
różnych dziedzin wiedzy P6U-U P6S-UK 

K_U04 
Potrafi przygotować dokumentację księgowo-finansową do celów decyzyjno-ewidencyjnych oraz dokonać 
analizy i oceny zachodzących zjawisk i procesów, wykorzystując umiejętności nabyte podczas praktyki 
zawodowej 

P6U_U P6S-UW 

K_U05 Potrafi znaleźć i właściwie dobierać źródła informacji, dokonać krytycznej analizy, oceny i syntezy tych 
informacji oraz brać udział w debacie, przedstawiając różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich P6U-U P6S-UW 

P6S-UK 

K_U06 Potrafi analizować występujące zależności i posługiwać się normami, regułami i systemami oraz standardami w 
celu rozwiązywania konkretnych zadań i problemów P6U-U P6S-UW 

K_U07 
Potrafi dostrzegać problemy i wyjaśniać fakty zachodzące w skali organizacji i jej otoczenia społeczno-
ekonomicznego, zaproponować rozwiązania tych problemów w różnych podmiotach oraz wdrażać racjonalne 
rozwiązania wprowadzone w wyniku sporządzonej analizy 

P6U-U P6S-UW 
P6S_UO 

K_U08 Potrafi analizować uwarunkowania i czynniki zachodzących zjawisk ekonomicznych i społecznych, z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi P6U-U P6S-UW 

K_U09 Wykorzystuje posiadana wiedzę z zakresu ekonomii do formułowania i rozwiązywania problemów oraz 
wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej 

P6U-U 
 P6U-UW 

K_U10 Potrafi przeanalizować i oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i 
moralne P6U_U P6S-UW 

P6S-UK 



K_U11 

Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu dziedziny ekonomii w języku obcym, porozumiewać z 
wykorzystaniem specjalistycznej terminologii ekonomicznej, ma umiejętność jasnego i logicznego 
raportowania zamierzeń i efektów zawodowych w mowie i piśmie w języku polskim oraz zna jeden język obcy 
w stopniu czynnym (B2) i kolejny język w stopniu B1 

P6U-U 
 
 

P6S-UK 
 

K_U12 
W celu opisywania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, umie zastosować właściwe metody i 
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu wykonania zadania w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U13 
Potrafi sprawnie obliczyć wyniki finansowe, obciążenia fiskalne oraz tworzy symulacje i projekcje finansowe w 
zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy zatrudnienia P6U-U P6S-UW 

K_U14 
Identyfikuje i rozumie czynniki ryzyka, potrafi je ocenić oraz zastosować modele zarządzania ryzykiem 
praktycznie w działalności zawodowej 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U15 
Potrafi policzyć i zinterpretować wskaźniki efektywności ekonomicznej podmiotów, także z wykorzystaniem 
finansowych programów informatycznych, porównuje je i interpretuje, wskazuje przyczyny i różnice 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U16  
Umie posługiwać się narzędziami matematycznymi, statystycznymi, ekonometrycznymi i informatycznymi w 
realizacji zadań związanych z różnego rodzaju analizami np. rynku, odpowiednio je dobiera i wykorzystuje w 
działalności zawodowej 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U17 
Potrafi zaprezentować wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i własne opinie na badane zjawiska w formie 
opracowań pisemnych i prezentacji multimedialnych oraz posługuje się nowoczesnymi środkami informacji i 
komunikacji 

P6U-U 
 

P6S-UW 
P6S-UK 

K_U18 
Posiada umiejętność analizy tekstów naukowych i innych opracować (artykuły, raporty, sprawozdania z badań) 
poświęconych tematyce z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U19 
Umie przeprowadzić i dokumentować prace badawczą (w celu przygotowania prac seminaryjnych i pracy 
dyplomowej) tj. zbierać i analizować dane i źródła, formułować cel, problemy badawcze i wnioski 

P6U-U 
 

P6S-UW 
 

K_U20 
Potrafi samodzielnie planować i realizować ideę uczenia się przez całe życie, w zakresie ekonomii i zarządzania 
w tym doskonalić umiejętności praktyczne 

P6U-U 
 

P6S-UU 
 

K_U21 
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i projektów  

P6U-U 
 

P6S-UO 
 

 
 

 
 



 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
 

Symbol Efekty uczenie się 

Uniwersalne                               
charakterystyki                              
pierwszego  
poziomu                                                               
PRK-P6U_K 

Charakterystyki                                            
drugiego                                  stopnia 
PRK                                                             
poziom 6 

K_K01 
Uczestniczy w badaniach diagnostyczno-analitycznych wykorzystując właściwe metody dla oceny: kondycji 
ekonomiczno-finansowej organizacji, procesów rynkowych i otoczenia społeczno-gospodarczego oraz 
prognozowania ich zachowań. Podejmuje odpowiedzialność za wykonywane czynności 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 Wykazuje zdolność i gotowość do współpracy w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych, jak również 
posiada świadomość skutków podejmowanych przez siebie decyzji P6U_K P6S_KR 

P6S_KK 

K_K03 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy i obowiązki związane z wykonywanym zawodu ekonomisty i menedżera w 
warunkach społecznie odpowiedzialnego biznesu. W wykonywaniu zawodu postępuje profesjonalnie oraz 
zgodnie z regułami etyki zawodowej i wymaga tego od innych oraz dba o dorobek i tradycje zawodu 

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K04 Akceptuje zmiany i uczestniczy w realizacji innowacji, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 
P6S_KK 

K_K05 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznania znaczenia wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, 
finansów i prawa dla rozwiązywania problemów poznawczych i etycznych, wykazuje zdolność do uzupełniania 
nabytej wiedzy i umiejętności. Rozwija i skutecznie wykorzystuje zdolności interpersonalne. 

P6S_UK P6S_KO 
P6S_KK 

K_K06 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze 
studiowanej dyscypliny 

. 
P6U_K 

P6S_KO 
P6S_KK 

K_K07 
Jest gotów do inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, także z 
zastosowaniem technologii informacyjnych, wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania 
działań na rzecz środowiska społecznego 

P6U_K P6S_KO 
P6S_KK 

 
 
 


