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Instytut Nauk Ekonomicznych 
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
KIERUNEK: EKONOMIA – drugi stopień - profil praktyczny 

 
 
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 
 
P7 U_W – zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane  fakty, teorie metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi 
dziedzinami; różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności, 
 
P7U_U- potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy  z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin; samodzielnie 
planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; komunikować się ze zróżnicowanymi  kręgami odbiorców, 
odpowiednio uzasadniać stanowiska, 
 
P7U_K – jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia; podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny 
siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. 
 
 
 



 
 
 
Charakterystyki  drugiego  poziomu  PRK  
 

Wiedza Kod  składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  
 P7S_WG  –  zakres i głębia /kompletność 

perspektywy poznawczej i zależności, 
 w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – 
również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem 

P7S_WK -   kontekst / uwarunkowania i 
skutki 

 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 
 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej 

z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego  
 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 

 
Umiejętności Kod składnika opisu PRK II poziom Opis PRK  
  P7S_UW - wykorzystywanie wiedzy / 

rozwiązywanie problemów i wykonywanie 
zadania 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy  

i syntezy twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT). 
- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi 

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

 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku studiów 
o profilu praktycznym 

P7S_UK –komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem obcym 

 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; 
 prowadzić debatę; 
 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczna terminologię. 
P7S_UO – organizacja pracy / planowanie  
i praca zespołowa 

 kierować pracą zespolu; 
 współdziałać z innymi osobami w ramach prac i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UU – uczenie się/ planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie 

 



 
 
Kompetencje 

społeczne 
Kod składnika opisu  PRK dla 

charakterystyk II stopnia Opis PRK  

 
 

P7S_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 
P7S_KO – odpowiedzialność / wypełnianie 
zobowiązań społecznych i działanie na 
rzecz interesu publicznego 

 wypełniania zobowiązań społecznych,  inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; 

 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego  
 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KR – opis roli zawodowej/ 
niezależność i rozwój etosu 

 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych,  z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 
w tym: 

- rozwijania dorobku zawodu, 
- podtrzymywania etosu zawodu, 
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz  przestrzegania tych zasad 

 
 

Symbol Efekty uczenia się 

Uniwersalne  
charakterystyki                                

pierwszego 
poziomu  

PRK-P7U_W 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 
PRK poziom 7 

W ZAKRESIE WIEDZY 
Absolwent: 

K_W01 Zna terminologię używaną w ekonomii i jej źródła oraz zastosowania w dziedzinie nauk społecznych na 
poziomie rozszerzonym P7U_W P7S_WG 

K_W02 
Posiada interdyscyplinarną i specjalistyczną wiedzę pozwalającą rozumieć związki prawa cywilnego i 
gospodarczego, teorii zarządzania oraz podstaw socjologii z procesami społeczno-ekonomicznymi w skali 
globalnej, lokalnej i przedsiębiorstwa 

P7U_W P7S_WG 

K_W03 Zna teorie ekonomiczne głównego nurtu oraz współczesne teorie rozwoju gospodarczego wraz z ich 
krytyczną analizą oraz rozumie różnice w warunkach i efektach ich stosowania P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 

K_W04 
Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o teoriach wyboru ekonomicznego i społecznego w 
warunkach niepewności i ryzyka, pozwalającą na wnioskowanie i podejmowanie decyzji gospodarczych w 
skali mikro i makroekonomicznej 

P7U_W P7S_WK 
P7S_WG 

K_W05 Zna nowoczesne metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych oraz ich przydatność w 
zastosowaniach praktycznych, w szczególności: statystyki opisowej i matematycznej, informatyki P7U_W P7S_WK 



biznesowej, analizy finansowej, modeli ekonometrycznych i badań rynkowych, metod prognozowania  

K_W06 Zna i rozumie zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwoju i przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w 
nich zachodzącymi, w stopniu pozwalającym na ich praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 
K_W07 Rozumie strategie i mechanizmy negocjacji i mediacji w biznesie z uwzględnieniem wielokulturowości P7U_W P7S_WG 

K_W08 Ma wiedzę w zakresie etycznych uwarunkowań różnych rodzajów działalności zawodowej oraz rozumie 
znaczenie i skutki stosowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu P7U_W P7S_WK 

K_W09 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności 
intelektualnej i prawa autorskiego  P7U_W P7S_WG 

K_W10 Zna teorie globalizacji i integracji oraz identyfikuje ich założenia i cele w bieżącej polityce regionalnej UE P7U_W P7S_WK 
P7S_WG 

K_W11 
Zna i rozumie złożone mechanizmy  funkcjonowania rynku czynników produkcji, finansowego oraz dóbr i 
usług w stopniu pozwalającym na bieżącą analizę i prognozowanie zjawisk rynkowych w działalności 
gospodarczej 

P7U_W P7S_WK 

K_W12 Wykazuje rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu ekonomii i tym samym zna nowe 
osiągnięcia w zakresie teorii ekonomii oraz w zakresie wybranych działów ekonomii stosowanej P7U_W P7S_WK 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 
Absolwent: 

K_U01 Potrafi integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli 
społecznoekonomicznej oraz selekcjonować ją do zastosowań praktycznych P7U_U P7S_UW 

K_U02 Posiada umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz w 
sposób pogłębiony analizuje wzajemne relacje między nimi  P7U_U P7S_UW 

K_U03 
Umie krytycznie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku ekonomii i dyscyplin 
pokrewnych 

P7U_U P7S_UK 

K_U04 Potrafi korzystać z systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji P7U_U P7S_UW 
K_U05 Prowadzi bieżącą analizę i prognozowanie zjawisk rynkowych w działalności gospodarczej P7U_U P7S_UW 

K_U06 Umie projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych 
narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych P7U_U P7S_UW 

K_U07 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi przepisami, normami i regułami 
(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ekonomii P7U_U P7S_UW 

K_U08 Wykorzystuje zróżnicowane techniki negocjacji i mediacji, w tym w środowisku wielokulturowym P7U_U P7S_UW 
P7S_UK 

K_U09 Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk z zakresu funkcjonowania organizacji 
oraz budowania koncepcji optymalizacji wybranych obszarów funkcjonowania tej organizacji P7U_U P7S_UW 



K_U10 Potrafi pracować w zespołach wielokulturowych rozwiązujących konkretne zadania z zakresu ekonomii, 
pełniąc także rolę zarządczą i kontrolną P7U_U P7S_UO 

K_U11 Umie dokonywać pogłębionych analiz finansowych, w tym opartych na instrumentach ekonomii 
menedżerskiej, oraz formułować na ich podstawie wnioski i rekomendacje P7U_U P7S_UW 

K_U12 Wyciąga logiczne wnioski oraz formułuje sądy na podstawie danych z różnych źródeł, również 
w sytuacji niepełnej informacji P7U_U P7S_UW 

K_U13 Prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności 
intelektualnej i prawa autorskiego w działalności zawodowej P7U_U P7S_UW 

K_U14 
Wdraża do praktyki zawodowej różnorodne metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych, w 
szczególności z obszaru statystyki opisowej i matematycznej, informatyki biznesowej, analizy finansowej, 
modeli ekonometrycznych i badań rynkowych, metod prognozowania 

P7U_U P7S_UW 

K_U15 Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowuje innych w tym 
zakresie P7U_U P7S_UU 

K_U16 Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w 
tym specjalistyczną terminologią w zakresie nauk ekonomicznych i działalności gospodarczej P7U_U P7S_UK 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
Absolwent: 

K_K01 Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym etyki 
zawodu ekonomisty, a także prowadzi działania na rzecz propagowania i rozwijania tych zasad P7U_K P7S_KK 

P7S_KR 

K_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów P7U_K P7S_KK 

K_K03 Ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod badawczych, jest wobec nich krytyczny i 
potrafi poszukiwać alternatywnych, optymalnych rozwiązań analizowanych problemów P7U_K P7S_KK 

K_K04 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i 
umiejętności potrafi uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, skutecznie inspiruje i organizuje proces uczenia się współpracowników 

P7U_K P7S_KK 

K_K05 Jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizowania, w grupie reprezentuje 
postawę przedsiębiorczą i kreatywną oraz aktywnie wykorzystuje umiejętności negocjacji i mediacji P7U_K P7S_KO 

K_K06 
Jest zdolny do formułowania własnych wniosków na temat zjawisk społeczno-gospodarczych (także w 
perspektywie historycznej), prowadzenia merytorycznej dyskusji, a także prezentacji swoich poglądów i 
obrony przyjętej argumentacji  

P7U_K P7S_KK 

K_K07 Systematycznie i metodycznie doskonali umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do 
samodzielnej pracy badawczej, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy P7U_K P7S_KK 

 


