SENAT

UCHWAŁA NR 0000 - 31/13
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie
zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale
Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Na podstawie art. 6 ust.4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w
sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. nr 253, poz. 1520) Senat uchwala, co
następuje:
§1
Senat zatwierdza efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania,
Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
§2
Efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowią załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rektor
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
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Załącznik do uchwały Senatu nr 0000-31/13
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW III STOPNIA
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACYJNYMI
Opis efektów kształcenia na studiach III stopnia na Wydziale Zarządzania, Informatyki
i Finansów obejmuje obszar kształcenia właściwy dla nauk społecznych w dziedzinie nauk
ekonomicznych, obejmujące dziedziny naukowe:
1. ekonomia
2. nauki o zarządzaniu
3. finanse
Ogólne cele kształcenia
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy o charakterze ogólnym
i wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu dyscyplin dziedziny nauk ekonomicznych, kształtowanie
umiejętności związanych z metodologią prowadzenia badań w dyscyplinie ekonomii, nauk o zarządzaniu
oraz finansów, a także kształtowanie profesjonalnych i etycznych postaw oraz kompetencji społecznych.
Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, otwarcia przewodu
doktorskiego w zakresie w/w dyscyplin naukowych oraz poszerzania nabytej wiedzy i doskonalenia
umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia
OS3A – efekty kształcenia w obszarze studiów III stopnia – profil ogólnoakademicki
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Kod efektu
kształcenia
(kierunek)

Efekty kształcenia po ukończeniu studiów trzeciego stopnia
(doktoranckich) o profilu ogólnoakademickim w dziedzinie
nauk ekonomicznych

Efekty kształcenia
obszaru (-ów) do
których odnosi się
kierunek/symbol
z efektów
kształcenia dla
obszaru/

Wiedza
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06

Posiada wiedzę z zakresu dyscyplin dziedziny nauk
ekonomicznych: "zarządzanie", "ekonomia", "finanse".
Zna teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające
przedmiot badan dziedziny nauk ekonomicznych.
Zna nurty badań empirycznych i ich wyniki w dziedzinie nauk
ekonomicznych.
Posiada wiedzę o przyczynach i uwarunkowaniach problemów w
dziedzinie nauk ekonomicznych.
Ma wiedzę powodująca samodzielne organizowanie badań
naukowych.
Posiada głęboką wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawach.

K_W07

Zna podstawowe problemy filozofii nauki.

K_W08

Zna zagadnienia z zakresu dydaktyki szkoły wyższej.

OS3A_W01
OS3A_W03
OS3A_W03
OS3A_W03
OS3A_W02
OS3A_W04
OS3A_W05

Umiejętności
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05

Potrafi dostrzegać, obserwować i interpretować zjawiska
zachodzące w obszarach objętych dziedziną nauk ekonomicznych.
Posiada umiejętności formułowania i uzasadniania problemu
badawczego w obszarach objętych dziedziną nauk ekonomicznych.
Potrafi formułować i uzasadniać hipotezy badawcze.
Posiada umiejętności doboru właściwych metod i technik w
badaniach naukowych.
Posiada umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej (wyrażać
własne opinie, przyjmować i wyrażać stanowisko wobec innych
opinii).
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OS3A_U01
OS3A_U02
OS3A_U02
OS3A_U03
OS3A_U04
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K_U06
K_U07
K_U08

Posiada umiejętności twórczego i nowatorskiego rozwiązywania
problemów w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Potrafi interpretować normy społeczne, etyczne, prawne,
zawodowe oraz rozstrzygać związane z nimi dylematy.
Potrafi przekazywać studentom i popularyzować poza wyższą
uczelnią wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych.

OS3A_U05
OS3A_U06
OS3A_U07

Kompetencje społeczne
K_K01
K_K02

Ma zdolności twórczego pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk
ekonomicznych.
Ma świadomości znaczenia i zachowania obiektywności w
badaniach naukowych.

OS3A_K01
OS3A_K02

K_K03

Potrafi samodzielnie i zespołowo prowadzić badania naukowe.

OS3A_K01

K_K04

Potrafi prezentować wyniki swoich i innych badań, sporządzić
tekst naukowy, przygotować recenzje pracy naukowej.

OS3A_K03

K_K05

Potrafi przygotować projekt badania naukowego.

OS3A_K03

K_K06
K_K07

Ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swojego
warsztatu naukowego.
Potrafi odpowiedzialnie interpretować normy, reguły i zasady
obowiązujące struktury i instytucje społeczne.

OS3A_K04
OS3A_K05

K_K08

Przestrzega w nauce zasad moralnych i etycznych.

OS3A_K06

K_K09

Potrafi rzetelnie i odpowiedzialnie wykorzystywać wyniki swoich
badań naukowych.

OS3A_K07

K_K10

Ma zdolność przekazywania wiedzy. Potrafi przygotować wykład.

OS3A_K08
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