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1. Ogólna charakterystyka programu kształcenia
Załącznik nr 22 do Księgi Jakości Kształcenia

Tab. 1. Ogólna charakterystyka programu kształcenia
Nazwa programu kształcenia (kierunku studiów)

EKONOMIA

poziom kształcenia (I stopnia / II stopnia)

II-go stopnia

profil kształcenia (ogólnoakademicki /
praktyczny)

ogólnoakademicki

przyporządkowanie do obszaru lub
obszarów kształcenia

Kierunek studiów ekonomia należy do obszarów
kształcenia w zakresie nauk społecznych.

wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki)
i dyscyplin (naukowych lub
artystycznych), do których odnoszą się
efekty kształcenia dla programu
kształcenia

Kierunek studiów ekonomia należy do obszarów
kształcenia w zakresie nauk społecznych w
dziedzinie nauk ekonomicznych.

tytuł zawodowy otrzymywany przez
absolwenta

magister

związek z misją uczelni i jej strategią
rozwoju

cele kształcenia oraz możliwości
zatrudnienia i kontynuacji studiów

Prowadzone prace dydaktyczne pozwalają na rozwój
indywidualnych talentów i zainteresowań co przyświecało
właśnie twórcom strategii: „Na potencjał całej społeczności
i jakość panujących w niej relacji składa się wartość jej
poszczególnych członków, dlatego politechnika wspiera i
promuje indywidualny rozwój jednostki, stwarzając warunki
do wszechstronnej realizacji celów oraz pasji, również w
obszarach wykraczających poza techniczny profil uczelni”.
Przygotowany program staje się tym samym zgodny z ideą,
która wypływa z poczucia odpowiedzialności uczelni wobec
społeczeństwa, w którym i dla którego funkcjonuje. Dzięki
obranemu
kierunkowi
dydaktycznemu
następuje
intensyfikacja współpracy wydziału z otoczeniem
gospodarczym i biznesowym.

Zgodnie z misją Politechniki Opolskiej, celem jest
„…kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz
rozwój i wdrażanie nowych technologii i
produktów…”.
Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do
podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów III
stopnia.
Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku
Ekonomia jest przygotowany do pracy na
stanowiskach
kierowniczych,
doradczych
czy
eksperckich.
Absolwent kierunku znajdzie
zatrudnienie w:
- na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy
eksperckich przedsiębiorstw, banków, towarzystw
ubezpieczeniowych,
- strukturach rządowej i samorządowej administracji
regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi
agendach,
- organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz
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organizacjach pozarządowych (NGO's),
gospodarczych i społecznych,
kooperujących z organizacjami transnarodowymi,
- absolwenci
są
także
przygotowani
do
samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Specjalność Ekonomia menedżerska przygotowuje
do pracy na stanowiskach specjalistów-analityków i
doradców w przedsiębiorstwach, organizacjach nonprofit,
instytucjach
regulujących
działalność
podmiotów
gospodarczych
czy
promujących
przedsiębiorczość.
Absolwenci specjalności Ekonomia społeczna
zasilą administrację rządową i samorządową, a także
pozarządowe organizacje (fundacje, zrzeszenia,
związki, spółdzielnie socjalne, itp.), wykazując się
dobrą znajomością podstawowych mechanizmów i
uwarunkowań
ekonomicznych
funkcjonowania
państwa i społeczeństwa oraz właściwą postawą
społeczną i etyką w zachowaniach biznesowych.
Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia
regionu
znajdzie
zatrudnienie
w jednostkach
samorządowych różnych szczebli, jednostkach
budżetowych, firmach realizujących zlecenia sektora
publicznego w ramach zamówień publicznych, w
firmach starających się o wsparcie finansowe ze
środków Unii Europejskiej.

- organizacjach

wymagania wstępne – oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w
przypadku studiów drugiego stopnia)

Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy na
studiach I-go stopnia (kierunki pokrewne zgodnie
z sylwetką Absolwenta)

zasady rekrutacji (zgodne z uchwałą
rekrutacyjną)

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na
studia II-go stopnia
Podstawą rekrutacji jest oryginał lub odpis
(wydany przez uczelnię) dyplomu ukończenia
studiów oraz suplement do dyplomu .

różnice w stosunku do innych programów
o podobnie zdefiniowanych celach i
efektach kształcenia prowadzonych w
Politechnice Opolskiej

brak

2. Efekty kształcenia
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

EKONOMIA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia
Kierunek studiów ekonomia należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych w
dziedzinie nauk ekonomicznych.
Przedmiot badań ekonomii jest umiejscowiony w obszarze teorii i praktyki gospodarczej.
Przedmiot ekonomii umiejscowiony jest w kontekście przestrzeni społeczno-gospodarczej i
ekologiczno-przestrzennej działalności człowieka.
Ekonomia zajmuje się rozumieniem procesów zachodzących w gospodarce, pozwala poznać
czynniki wpływające na funkcjonowanie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji
okołobiznesowych, samorządowych i rządowych. Analizuje powiązania występujące pomiędzy
nimi a rynkiem w wymiarze mikro-, mezo-, i makroekonomicznym (w tym globalnym).
Rozpatruje przyczyny i konsekwencje decyzji gospodarczych w tych wymiarach. Ekonomia
obejmuje analizę i zarządzanie mechanizmami rynkowymi.
Ekonomię dzielimy na normatywną i pozytywną.
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
S1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów
pierwszego stopnia
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi w ramach studiów II-go stopnia na kierunku
Ekonomia cztery specjalności:
Ekonomia Menedżerska
Ekonomia Społeczna
Zarządzanie i Ekonomia Regionu
Prawo w Biznesie
Kierunkowe efekty kształcenia zostały opracowane dla przedmiotów podstawowych i
kierunkowych oraz dla przedmiotów ze specjalności.
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Tab. 2. Tabela kierunkowych efektów kształcenia określonych dla programu kształcenia na
kierunku Ekonomia II-go stopnia – przedmioty podstawowe i kierunkowe
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia absolwent:
WIEDZA

K_W01

Zna terminologię stosowaną w ekonomii, rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych na poziomie rozszerzonym.

K_W02

Posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, a także jej
metodologicznych i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

K_W03

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych.

K_W04

Zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii
informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych.

K_W05

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych.

K_W06

Ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obrębie różnych
subdyscyplin ekonomii oraz nauk pokrewnych

K_W07

Ma pogłębioną wiedzę o różnych subdyscyplinach ekonomii,
ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_W08

Zna i rozumie najważniejsze pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na
poziomie rozszerzonym.

K_W09

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia
społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach.

K_W10

Ma rozszerzoną wiedzę o mechanizmach społecznych i gospodarczych oraz rządzących
nimi regułach.

K_W11

Ma pogłębioną wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego,
społecznego i gospodarczego.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk
ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz potrafi oceniać racjonalność decyzji
konsumentów i podmiotów gospodarczych.

K_U02

Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne
do analizowania i interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z
nią dyscyplin.

K_U03

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii badań
ekonomicznych; definiuje problemy badawcze; dobiera właściwe metody, techniki;
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań;
wyciąga wnioski; wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny
ekonomii.

K_U04

Potrafi wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii i dyscyplin pokrewnych sposób
postępowania; potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania
zadań zawodowych.

K_U05

Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i
sugestii; posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą
poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami
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etycznymi.
K_U06

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami (modelami i narzędziami)
teoretycznymi do analizowania podejmowanych działań w praktyce gospodarczej.

K_U07

Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych
problemów ekonomicznych i prognozować przebieg rozwiązywania oraz przewidywać
skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.

K_U08

Posiada pogłębioną umiejętność wypowiadania się w mowie i na piśmie, w sposób
precyzyjny i spójny, na tematy związane z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, przy wykorzystaniu dorobku ekonomii oraz
dyscyplin pokrewnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz
interpersonalnych; potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób.

K_K02

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze
ekonomii; wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu, a także realizowaniu działań w obszarze ekonomii.

K_K03

Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu
codziennym i pracy zawodowej.

K_K04

Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; jest przygotowany do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania w obszarze
ekonomii.

K_K05

Potrafi określić i zarządzać priorytetami w realizowanych zadaniach indywidualnych i
grupowych.

K_K06

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu, podejmuje samodzielnie decyzje w sytuacjach
kryzysowych, np. konfliktu.

K_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.

K_K08

Rozumie potrzebę i potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności, również o wymiarze interdyscyplinarnym.
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Specjalność: Ekonomia Menedżerska
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Tab. 3. Tabela kierunkowych efektów kształcenia określonych dla programu kształcenia na
kierunku Ekonomia II-go stopnia – Specjalność Ekonomia Menedżerska
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia na
specjalności
EKONOMIA MENEDŻERSKA absolwent:
WIEDZA

K_W12

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii menedżerskiej.

K_W13

Ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obszarze ekonomii
menedżerskiej.

K_W14

Zna nowoczesne koncepcje zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia analizy
strategicznej.

K_W15

Posiada poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę niezbędną w pracy menedżera.

K_W16

Ma wiedzę na temat instrumentów wspierających zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka
w rzeczywistości gospodarczej.

K_W17

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą powiązań występujących w gospodarce, zna struktury
instytucjonalne wspierające procesy gospodarcze oraz rozumie rodzaje i znaczenie
międzynarodowych transakcji ekonomicznych.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U09

Posiada umiejętność kreowania koncepcji rozwoju strategicznego podmiotów
gospodarczych oraz efektywnego wykorzystania narzędzi wspomagających rozwój
przedsiębiorczości.

K_U10

Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii sposób
postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii menedżerskiej; potrafi
dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych.

K_U11

Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych
problemów menedżerskich.

K_U12

Potrafi uwzględniać i wykorzystać rolę otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji.

K_U13

Ma umiejętność planowania z uwzględnieniem strategicznych interesów swojej
organizacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K09

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze
ekonomii menedżerskiej.

K_K10

Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii
menedżerskiej.

K_K11

Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie kierującej zespołem, wie jak
zmotywować współpracowników.

K_K12

Jest kreatorem zmian w życiu społeczno-gospodarczym oraz wewnątrz organizacji.

K_K13

Potrafi przewidywać prawne, społeczne i ekonomiczne skutki swojej działalności.
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Specjalność: Zarządzanie i Ekonomia Regionu
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Tab. 4. Tabela kierunkowych efektów kształcenia określonych dla programu kształcenia na
kierunku Ekonomia II-go stopnia – Specjalność Zarządzanie i Ekonomia Regionu

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia na
specjalności
ZARZĄDZANIE I EKONOMIA REGIONU absolwent:
WIEDZA

K_W18

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych właściwych dla zarządzania rozwojem regionu ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru gospodarczego.

K_W19

Ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obrębie zarządzania
rozwojem regionu i gospodarki regionalnej.

K_W20

Ma pogłębioną wiedzę o koncepcji rozwoju zrównoważonego w polityce rozwoju
lokalnego i regionalnego.

K_W21

Zna nowoczesne koncepcje zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia analizy
strategicznej w polityce rozwoju regionu.

K_W22

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą powiązań występujących w gospodarce, w
szczególności lokalnej i regionalnej, zna instrumenty finansowania rozwoju regionu.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U14

Posiada umiejętność kreowania koncepcji rozwoju strategicznego oraz efektywnego
wykorzystania narzędzi wspomagających zrównoważony rozwój regionalny.

K_U15

Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny dla zarządzania rozwojem regionu
sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych,
gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych rozwoju lokalnego i regionalnego.

K_U16

Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych
problemów związanych z rozwojem regionalnym.

K_U17

Potrafi uwzględniać i wykorzystać rekomendacje interesariuszy rozwoju regionu.

K_U18

Ma umiejętność planowania rozwoju regionu zarówno na strategicznym jak i
operacyjnym poziomie zarządzania rozwojem.

K_U19

Potrafi opracowywać projekty rozwoju lokalnego i regionalnego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K14

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze
zarządzania rozwojem regionu.

K_K15

Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze gospodarki
regionu oraz potrafi przewidywać prawne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki
swojej działalności.

K_K16

Rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju regionalnego w kontekście szeroko
rozumianej poprawy jakości życia społeczeństwa.

K_K17

Rozumie i praktykuje zasadę odpowiedzialności społecznej w kreowaniu rozwoju
regionu i długookresowej polityki tego rozwoju (sustainable development).
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K_K18

Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz poprawy efektywności i
komplementarności rozwoju lokalnego i regionalnego.

K_K19

Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach w obszarze gospodarki (ze
szczególnym uwzględnieniem ekonomii regionu) oraz potrafi przewidywać
wielowymiarowe skutki działalności gospodarczej.
Specjalność: Ekonomia Społeczna
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Tab. 5. Tabela kierunkowych efektów kształcenia określonych dla programu kształcenia na
kierunku Ekonomia II-go stopnia – Specjalność Ekonomia Społeczna
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia na
specjalności
EKONOMIA SPOŁECZNA absolwent:
WIEDZA

K_W23

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii społecznej.

K_W24

Ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obszarze ekonomii
społecznej.

K_W25

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i podmiotach ekonomii
społecznej oraz zachodzących między nimi relacjach.

K_W26

Zna zasady i mechanizmy kierujące polityką społeczną w Unii Europejskiej.

K_W27

Zna historyczne uwarunkowania kształtowania się ekonomii społecznej.

K_W28

Ma wiedzę na temat instrumentów wspierających funkcjonowanie i rozwój ekonomii
społecznej.

K_W29

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą powiązań na linii pracownik-rynek pracy-pracodawca.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U20

Posiada umiejętność kreowania koncepcji wspomagających rozwój podmiotów ekonomii
społecznej.

K_U21

Potrafi wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii sposób postępowania, ze
szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej; potrafi dobierać środki i metody
pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych.

K_U22

Potrafi samodzielnie identyfikować złożone problemy dotyczące ekonomii społecznej i
proponować rozwiązania.

K_U23

Potrafi uwzględnić i wykorzystać rolę otoczenia biznesowego w kreowaniu polityki
społecznej.

K_U24

Potrafi wykorzystać swoją wiedzę do inicjowania projektów mających na celu rozwój
sektora ekonomii społecznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K20

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze
ekonomii społecznej.

K_K21

Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii
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społecznej oraz potrafi przewidywać prawne, społeczne i ekonomiczne skutki swojej
działalności.
K_K22

Potrafi współpracować i rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na podmiotach
ekonomii społecznej.

K_K23

Rozumie znaczenie ekonomii społecznej w kontekście poprawy bytu społeczeństwa.

K_K24

Rozumie i praktykuje filozofię odpowiedzialności społecznej w funkcjonowaniu
podmiotów ekonomii społecznej.

K_K25

Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz efektywnego rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej.

K_K26

Jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowywaniu działań w obszarze ekonomii
(ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej) oraz potrafi przewidywać
wielokierunkowe skutki ekonomiczne swojej działalności.
Specjalność: Prawo w Biznesie
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Tab. 6. Tabela kierunkowych efektów kształcenia określonych dla programu kształcenia na
kierunku Ekonomia II-go stopnia – Specjalność Prawo w biznesie
Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia na
specjalności PRAWO W BIZNESIE absolwent:
WIEDZA

K_W30

Ma rozszerzoną wiedzą o narzędziach teleinformatycznych wykorzystywanych w
praktyce obrotu prawnego i gospodarczego.

K_W31

Ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w prawie zobowiązań.

K_W32

Zna i rozumie potrzeby społeczne i warunki otoczenia, w którym funkcjonuje
przedsiębiorca.

K_W33

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawnej regulacji oraz ekonomicznego znaczenia i
interpretacji zjawisk w gospodarce i administracji.

K_W34

Zna społeczne i prawne uwarunkowania rozwiązywania sporów w stosunkach
gospodarczych.

K_W35

Ma rozszerzoną wiedzę o organach i instytucjach zapewniających obsługę przedsiębiorcy.

K_W36

Ma zaawansowaną wiedzę o wybranych systemach norm i zasad (prawnych, etycznych,
zachowania) obowiązujących w strukturach gospodarczych oraz o rządzących nimi
prawidłowościach.
UMIEJĘTNOŚCI

K_U25

Sprawnie posługuje się przepisami prawa krajowego i europejskiego w celu
rozwiązywania i uzasadniania konkretnych problemów i decyzji podejmowanych w
działalności gospodarczej.

K_U26

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań problemów prawnych i
etycznych oraz dokonywania rozstrzygnięć w tym zakresie.

K_U27

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy administracyjno-prawnej w różnych
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę ich skuteczności i przydatności w
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praktyce gospodarczej.
K_U28

Potrafi wykorzystać obowiązujące procedury prawne dla realizacji zamierzonych celów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K27

Rozumie i praktykuje zasady odpowiedzialności społecznej i prawnej w biznesie.

K_K28

Utożsamia się z zasadami, normami i wartościami obowiązującymi w biznesie.

K_K29

Jest przygotowany do funkcjonowania w otoczeniu prawnym i gospodarczym, sprawnie
współdziałając w zespole oraz współpracując z instytucjami zewnętrznymi.

K_K30

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy (prawne, moralne, organizacyjne)
związane z działalnością gospodarczą.

K_K31

Rozumie zasady ograniczania wolności gospodarczej ze względu na ochronę interesu
publicznego i prywatnego.

K_K32

Rozumie potrzebę nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy w obszarze
obowiązujących regulacji prawnych.

Tab. 7. Tabela odniesień efektów kierunkowych dla kierunku Ekonomia II-go stopnia do
efektów obszarowych z nauk społecznych
Symbol Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych
dla kierunku Ekonomia studia II-go stopnia

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku

WIEDZA
S2A_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

K_W01
K_W02

S2A_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji
społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych
struktur i instytucji społecznych.

K_W02
K_W09
K_W25
K_W30
K_W32

S2A_W03 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych
kręgów kulturowych.

K_W09
K_W25
K_W31
K_W33

S2A_ W04 Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących
między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną
w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych.

K_W10
K_W34

S2A_W05 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną
w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka.

K_W11
K_W34

S2A_W06 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu,
w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur
społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania
rządzących nimi prawidłowości.

K_W03
K_W04
K_W12
K_W14
K_W18
K_W21
K_W23
K_W26
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K_W36

S2A_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm
i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne
i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze,
zmianach i sposobach działania.

K_W05
K_W06
K_W07
K_W13
K_W19
K_W20
K_W24

S2A_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami
prawidłowości.

K_W06
K_W07
K_W13
K_W19
K_W20
K_W24
K_W35

S2A_W09 Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur
i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych
i o ich historycznej ewolucji.

K_W11
K_W27

S2A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej.

K_W10
K_W33

S2A_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_W08
K_W10
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W21
K_W22
K_W26
K_W28
K_W29

K_W35
K_W36

K_W33

UMIEJĘTNOŚCI
S2A_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi.

K_U01
K_U02
K_U09
K_U14
K_U20
K_U25
K_U27

S2A_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz
potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz.
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K_U02
K_U03
K_U05
K_U09
K_U12
K_U14
K_U17

K_U20
K_U23
K_U24
K_U27
S2A_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat
oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

K_U03
K_U05
K_U25

S2A_U04

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne
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_U04
K_U07
K_U10
K_U15
K_U21
K_U26

S2A_U05

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami
i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi
posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów,
ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej
kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm.

K_U04
K_U10
K_U15
K_U21
K_U21
K_U25

S2A_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności
i przydatności stosowanej wiedzy.

K_U06
K_U12
K_U13
K_U17
K_U18
K_U19
K_U23
K_U26
K_U28

S2A_U07

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie.

K_U04
K_U07
K_U10
K_U11
K_U12
K_U15
K_U16
K_U21
K_U22
K_U26

S2A_U08

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

S2A_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_U08

S2A_U10

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin

K_U08
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nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego
kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych
dyscyplin naukowych.
S2A_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_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
S2A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K01
K_K32

S2A_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K_K04
K_K11
K_K17
K_K18
K_K22
K_K24
K_K25
K_K27
K_K29

S2A_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania.

K_K05
K_K11
K_K17
K_K24
K_K29
K_K30

S2A_K04

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu.

K_K02
K_K03
K_K06
K_K16
K_K20
K_K23
K_K28
K_K30
K_K31

S2A_K05

Umie \ uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych
i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej
działalności

K_K02
K_K10
K_K13
K_K15
K_K19
K_K20
K_K21
K_K26
K_K31

S2A_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

K_K03
K_K08
K_K32

S2A_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K_K07
K_K12
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3. Sylwetka Absolwenta kierunku Ekonomia II-go stopnia
Wiedza
Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę ekonomiczną na temat
terminologii, teorii i praktyki w obrębie różnych subdyscyplin ekonomii oraz nauk pokrewnych.
Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia
społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach. Zna metody i narzędzia
służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wspomagające procesy
podejmowania decyzji gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę oraz rozumie najważniejsze
pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie rozszerzonym. Ma
pogłębioną wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i
gospodarczego.
Umiejętności
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia potrafi wykorzystać poszerzoną wiedzę
teoretyczną z dziedziny nauk ekonomicznych, a także pozyskiwać dane niezbędne do
analizowania procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin. Posiada
pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych
zachodzących w gospodarce oraz oceny racjonalności decyzji konsumentów i podmiotów
gospodarczych. Ma rozwinięte umiejętności badawcze, rozróżnia orientacje w metodologii
badań ekonomicznych; definiuje problemy badawcze; dobiera właściwe metody, techniki;
konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań; wyciąga
wnioski; wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny ekonomii. Umie
prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie; posiada umiejętności popierania ich
rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym
kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi. Potrafi samodzielnie kreować oryginalne
scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów ekonomicznych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach
praktycznych. Posiada pogłębioną umiejętność wypowiadania się w mowie i na piśmie, w
sposób precyzyjny i spójny, na tematy związane z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, przy wykorzystaniu dorobku ekonomii oraz
dyscyplin pokrewnych.
Kompetencje
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia rozumie potrzebę nieustannego uczenia
się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych; potrafi zarządzać procesem
uczenia się innych osób. Rozumie potrzebę i potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, również o wymiarze interdyscyplinarnym. Wyróżnia
się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu, a także
realizowaniu działań w obszarze ekonomii. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, podejmuje samodzielnie
decyzje w sytuacjach kryzysowych, np. konfliktu. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny,
zaangażowany i przedsiębiorczy. Ukończenie kierunku Ekonomia studiów II stopnia daje
gruntowne podstawy do dalszego kształcenia m.in. na studiach podyplomowych oraz studiach
doktoranckich, umożliwia również podejmowanie pracy naukowej czy edukacyjnej. Absolwent
ma poczucie konieczności ciągłego zdobywania wiedzy i kształcenia przez całe życie, co jest
szczególnie istotne zwłaszcza w zawodzie ekonomisty.
Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Ekonomia jest przygotowany do pracy na
stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent kierunku znajdzie
zatrudnienie w:
• na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich przedsiębiorstw, banków,
towarzystw ubezpieczeniowych,
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strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z
nimi agendach,
• organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's),
• organizacjach
gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami
transnarodowymi,
• absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
•

Studenci kierunku Ekonomia II stopnia mają do wyboru cztery specjalności:
− Ekonomia menedżerska.
− Ekonomia społeczna.
− Zarządzanie i ekonomia regionu
− Prawo w biznesie.
Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Ekonomia II-go stopnia, na specjalności
Ekonomia Menedżerska
Wiedza
Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska ma pogłębioną wiedzę o problemach
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii
menedżerskiej. Ma wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obszarze ekonomii
menedżerskiej. Zna nowoczesne koncepcje zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia
analizy strategicznej. Posiada poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę niezbędną w pracy
menedżera. Ponadto, rozporządza wiedzą na temat instrumentów wspierających zarządzanie
różnymi rodzajami ryzyka w rzeczywistości gospodarczej. Dopełnieniem posiadanej wiedzy jest
znajomość powiązań występujących w gospodarce oraz struktury instytucjonalne wspierające
procesy gospodarcze; rozumie rodzaje i znaczenie międzynarodowych transakcji
ekonomicznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i
prawnych. Zna i rozumie najważniejsze pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego
na poziomie rozszerzonym.
Umiejętności
Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska posiada umiejętność posługiwania się
szczegółową wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych. Umie kreować koncepcje rozwoju
strategicznego podmiotów gospodarczych oraz efektywnie wykorzystywać narzędzia
wspomagające rozwój przedsiębiorczości. Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny
dla ekonomii sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii menedżerskiej.
Umie dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych.
Potrafi uwzględniać i wykorzystać rolę otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji.
Posiada umiejętność planowania z uwzględnieniem strategicznych interesów swojej organizacji.
Ma pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych
zachodzących w gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów
gospodarczych. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii oraz umiejętności popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą
poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.
Kompetencje
Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska utożsamia się z wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii menedżerskiej. Jest przygotowany do
uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii menedżerskiej oraz potrafi
przewidywać prawne, społeczne i ekonomiczne skutki swojej działalności. Rozumie
odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie kierującej zespołem, wie jak zmotywować
współpracowników. Jest kreatorem zmian w życiu społeczno-gospodarczym oraz wewnątrz
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organizacji. Jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowywaniu działań w obszarze
ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii menedżerskiej) oraz potrafi przewidywać
wielokierunkowe skutki ekonomiczne swojej działalności. Ponadto rozumie potrzebę
nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych; potrafi
zarządzać procesem uczenia się innych osób. Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w
sposób profesjonalny i etyczny w życiu codziennym i pracy zawodowej. Potrafi myśleć i działać
w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.
Specjalność Ekonomia menedżerska przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistówanalityków i doradców w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, instytucjach
regulujących działalność podmiotów gospodarczych czy promujących przedsiębiorczość.
Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Ekonomia II-go stopnia, na specjalności
Ekonomia Społeczna
Wiedza
Absolwent specjalności Ekonomia społeczna ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o
problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla
ekonomii społecznej. Ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obszarze
ekonomii społecznej. Dysponuje pogłębioną wiedzą o różnych rodzajach struktur społecznych i
podmiotach ekonomii społecznej i zachodzących między nimi relacjach. Zna zasady i
mechanizmy kierujące polityką społeczną w Unii Europejskiej. Zna historyczne uwarunkowania
kształtowania się ekonomii społecznej. Ma wiedzę na temat instrumentów wspierających
funkcjonowanie i rozwój ekonomii społecznej, a także dotyczącą powiązań na linii pracownikrynek pracy-pracodawca. Dopełnieniem posiadanej wiedzy jest znajomość powiązań
występujących w gospodarce oraz znajomość struktur instytucjonalnych wspierających procesy
gospodarcze. Ponadto zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi
technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych.
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych. Zna i
rozumie najważniejsze pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie
rozszerzonym.
Umiejętności
Absolwent specjalności Ekonomia społeczna posiada umiejętność kreowania koncepcji
wspomagających rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Potrafi wybrać i zastosować
adekwatny dla ekonomii sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii
społecznej oraz dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań
zawodowych. Umie samodzielnie identyfikować złożone problemy dotyczące ekonomii
społecznej i proponować rozwiązania, a także uwzględniać i wykorzystać rolę otoczenia
biznesowego w kreowaniu polityki społecznej. Umie wykorzystać swoją wiedzę do inicjowania
projektów mających na celu rozwój sektora ekonomii społecznej. Ma umiejętność inicjowania
projektów mających na celu rozwój sektora ekonomii społecznej. Ponadto posiada pogłębione
umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w
gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych.
Dysponuje również pogłębionymi umiejętnościami prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii. Dodatkowo, posiada umiejętności popierania ich rozbudowaną
argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy
tym zasadami etycznymi.
Kompetencje
Absolwent specjalności Ekonomia społeczna utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii społecznej. Jest przygotowany do
uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii społecznej do przewidywana
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prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków swojej działalności. Potrafi współpracować i
rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na podmiotach ekonomii społecznej. Rozumie
znaczenie ekonomii społecznej w kontekście poprawy bytu społeczeństwa. Posiada umiejętność
kreowania koncepcji wspomagających rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Rozumie i
praktykuje filozofię odpowiedzialności społecznej w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii
społecznej. Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz efektywnego rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej. Jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowywaniu
działań w obszarze ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej) oraz
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki ekonomiczne swojej działalności. Ponadto rozumie
potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych.
Potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób. Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania
się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu codziennym i pracy zawodowej. Ponadto, potrafi
myśleć i działać w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.
Absolwenci specjalności Ekonomia społeczna zasilą administrację rządową i samorządową, a
także pozarządowe organizacje (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.),
wykazując się dobrą znajomością podstawowych mechanizmów i uwarunkowań ekonomicznych
funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz właściwą postawą społeczną i etyką w
zachowaniach biznesowych.
Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Ekonomia II-go stopnia, na specjalności
Zarządzanie i Ekonomia Regionu
Wiedza
Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu ma rozszerzoną wiedzę na temat
terminologii, teorii i praktyki w obrębie zarządzania rozwojem regionu i gospodarki regionalnej.
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i
narzędziach badawczych właściwych dla zarządzania rozwojem regionu ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru gospodarczego. Posiada wiedzę o koncepcji rozwoju
zrównoważonego w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. Zna nowoczesne koncepcje
zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia analizy strategicznej w polityce rozwoju
regionu. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą powiązań występujących w gospodarce,
w szczególności lokalnej i regionalnej, zna instrumenty finansowania rozwoju regionu.
Dopełnieniem posiadanej wiedzy jest znajomość powiązań występujących w gospodarce oraz
znajomość struktur instytucjonalnych wspierających procesy gospodarcze. Ponadto zna na
poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych
wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę w
zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych. Zna i rozumie najważniejsze
pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie rozszerzonym.
Umiejętności
Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu posiada umiejętność kreowania
koncepcji rozwoju strategicznego i oraz efektywnego wykorzystania narzędzi wspomagających
zrównoważony rozwój regionalny. Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny dla
zarządzania rozwojem regionu sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
społecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych rozwoju lokalnego i regionalnego.
Umie samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów
związanych z rozwojem regionalnym opracowywać projekty rozwoju lokalnego i regionalnego.
Potrafi uwzględniać i wykorzystać rekomendacje interesariuszy rozwoju regionu. Ma
umiejętność planowania rozwoju regionu zarówno na strategicznym jak i operacyjnym poziomie
zarządzania rozwojem. Ponadto potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego
wykonania zadań zawodowych. Posiada również pogłębione umiejętności obserwacji i
prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz oceniać
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racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Dysponuje rozszerzonymi
umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz umiejętność
popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy
jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.
Kompetencje
Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu utożsamia się z wartościami, celami
i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze zarządzania rozwojem regionu. Jest
przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze gospodarki regionu oraz
potrafi przewidywać prawne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki swojej działalności.
Rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju regionalnego w kontekście szeroko rozumianej
poprawy jakości życia społeczeństwa. Rozumie i praktykuje zasadę odpowiedzialności
społecznej w kreowaniu rozwoju regionu i długookresowej polityki tego rozwoju (sustainable
development). Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz poprawy efektywności i
komplementarności rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest przygotowany do uczestniczenia w
działaniach w obszarze gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii regionu) oraz
potrafi przewidywać wielowymiarowe skutki działalności gospodarczej. Ponadto rozumie
potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych.
Potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób. Ma przekonanie o znaczeniu
zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.
Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu znajdzie zatrudnienie w jednostkach
samorządowych różnych szczebli, jednostkach budżetowych, firmach realizujących zlecenia
sektora publicznego w ramach zamówień publicznych, w firmach starających się o wsparcie
finansowe ze środków Unii Europejskiej.
Sylwetka absolwenta studiów na kierunku Ekonomia II-go stopnia, na specjalności
Prawo w biznesie
Wiedza
Absolwent specjalności Prawo w biznesie uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu prawnych
uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorców oraz innych podmiotów w obrocie
gospodarczym.
Rozumie znaczenie i rolę organów administracji publicznej oraz innych instytucji
zapewniających obsługę podmiotów w obrocie gospodarczym. Absolwent otrzymuje
interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie regulacji prawnych
niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym.
Identyfikuje normy i zasady warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorcy w środowisku
społeczno-gospodarczym. Zna i rozumie potrzebę stosowania narzędzi negocjacyjnych i
mediacyjnych.
Umiejętności
Absolwent specjalności Prawo w biznesie skutecznie wykorzystuje w praktyce zawodowej
zdobytą wiedzę teoretyczną. Cechuje go umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii
komunikacyjno-informacyjnych. Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz
porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji w działalności gospodarczej korzystając z
nowoczesnych technik i narzędzi. Potrafi identyfikować problemy prawne związane z
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działalnością gospodarczą i sprawnie je rozwiązywać. Absolwent specjalności Prawo w biznesie
posiada umiejętność w zakresie procesu przygotowywania i zawierania umów gospodarczych i
rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym.
Kompetencje
Absolwent specjalności Prawo w biznesie utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce w obszarze społecznej gospodarki rynkowej. Cechuje się etyczną
odpowiedzialnością zawodową. Jest gotowy do współpracy i tworzenia pozytywnych relacji z
otoczeniem prawnym i społeczno-gospodarczym. Ma świadomość potrzeby nieustannego
aktualizowania i pogłębiania wiedzy w obszarze obowiązujących regulacji prawnych. Rozumie
konieczność ograniczania wolności gospodarczej ze względu na ochronę interesu publicznego i
prywatnego. Absolwent ma świadomość znaczenia profesjonalnego i etycznego postępowania w
działalności związanej z obrotem gospodarczym. Skutecznie wykorzystuje zdobytą wiedzę
teoretyczną w praktyce zawodowej.
Absolwent specjalności Prawo w biznesie jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach
związanych z biznesem polskim i międzynarodowym, wykazując się dobrą znajomością
podstawowych regulacji i uwarunkowań prawnych w zakresie obrotu gospodarczego oraz
właściwą postawą społeczną i etyczną w zachowaniach biznesowych.
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