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UCHWAŁA  NR  R.0000.48.2019 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie 

 

zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego 

i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku 

akademickiego 2019/2020 

 
Na podstawie art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), oraz 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U.2018, poz. 2218) oraz § 28 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Senat uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Senat zatwierdza efekty uczenia się dla kierunku studiów Ekonomia biznesu i finanse na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od 

roku akademickiego 2019/2020. 

 

§ 2 

Efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse na studiach pierwszego i drugiego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 

stanowią załączniki do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.48.2019 z 25 kwietnia 2019 r. 

 

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia biznesu i finanse 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporządkowanie właściwego obszaru kształcenia: Nauki społeczne. 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: ekonomia i finanse 

(dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu i jakości, inne dyscypliny 

Przygotowano na podstawie:  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153 z późn. 

zm.), załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2018 poz. 2218) w sprawie charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1818). 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P6S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – 

rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

KK–kompetencje społeczne – oceny 

KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność 

KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 

 
 
Kod efektu 

uczenia się 

(kierunek) 

Efekty uczenia się 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów Ekonomia biznesu i finanse absolwent: 

Odniesienie do 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA  

K_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje nauk ekonomicznych 

i ich bliskie powiązania z innymi naukami społecznymi oraz humanistycznymi 

P6S_WG 
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K_W02 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyboru ekonomicznego  

i społecznego w skali mikro- i makroekonomicznej 

P6S_WG 

K_W03 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcje państwa, sektora publicznego i 

finansów publicznych w warunkach integracji i globalizacji 

P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki 

rynkowej i jej podmiotów gospodarczych oraz podstawowe uwarunkowania 

ekonomiczne, prawne, społeczne, kulturowe i inne 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W05 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie finansów przedsiębiorstwa  

i zasady funkcjonowania organizacji niezarobkowych 

P6S_WG 

K_W06 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zachowania człowieka na rynku,  

w przedsiębiorstwie i organizacji, w tym cechy człowieka jako twórcy kultury  

i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania 

P6S_WG 

K_W07 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania przedsiębiorstw 

i instytucji oraz obowiązujące normy prawa, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W08 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rolę innowacji i funkcjonowanie 

gospodarki opartej na wiedzy oraz formy rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody gromadzenia, przetwarzania  

i interpretacji danych a w szczególności: statystyki, ekonometrii, informatyki 

biznesowej, analizy ekonomicznej, w tym finansowej, badań rynkowych oraz 

procedurę badań naukowych i metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w 

naukach społecznych  

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące oraz wybrać  

i zastosować adekwatne do problemu (zjawiska i procesu społecznego) metody  

i narzędzia w zakresie analiz m.in.: analizy rynkowej, strategicznej, ekonomicznej, 

w tym finansowej itd.  

P6S_UW 

K_U02 potrafi dostrzegać problemy, wyjaśniać fakty zachodzące w skali organizacji 

(aspekt mikroekonomiczny) i jej otoczenia społeczno-ekonomicznego (aspekt 

makroekonomiczny) oraz dokonywać krytycznej analizy i syntezy informacji 

P6S_UW 

K_U03 potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział 

w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o 

nich, w tym także korzystając z doradztwa specjalistów z różnych dziedzin wiedzy 

P6S_UK 

P6S_UU 
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K_U04 potrafi planować i organizować pracę indywidualną, pracę w zespole, oraz 

samodzielnie zaprojektować i zrealizować badanie naukowe wykorzystując 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych  

i potrafi oceniać skutki gospodarcze, ekonomiczno-finansowe, prawne, polityczne, 

kulturowe i moralne podejmowanych działań 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U05 umie raportować zamierzenia i wnioski z analiz zjawisk społeczno-gospodarczych 

w mowie i piśmie w języku polskim oraz posługiwać się językiem obcym (jeden 

język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego) 

P6S_UK 

K_U06 potrafi wykorzystać oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowane technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6S_UW 

K_U07 umie formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz prognozować 

procesy gospodarcze w skali organizacji i jej najbliższego otoczenia z 

wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi 

P6S_UW 

K_U08 potrafi samodzielnie planować i podporządkować się idei samokształcenia przez 

całe życie 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych realizując projekty 

społeczno-ekonomiczne i badawcze 

P6S_KK 

K_K02 jest gotów do współpracy w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych oraz 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 
P6S_KO 

K_K03 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i inicjowania działań 

na rzecz interesu publicznego wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej 

dyscypliny 

P6S_KO 

K_K04 jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania  

i projekty społeczno-gospodarcze oraz uczestniczenia w realizacji usprawnień  

i wdrażania innowacji przy pełnej świadomości etycznego wymiaru pracy 

zawodowej 

P6S_KK 

P6S_KR 

K_K05 w wykonywaniu zawodu postępuje profesjonalnie i zgodnie z regułami etyki, 

dbając o dorobek i tradycję zawodu 
P6S_KR 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr R.0000.48.2019 z 25 kwietnia 2019 r. 

 

Efekty uczenia się na kierunku Ekonomia biznesu i finanse 

 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporządkowanie właściwego obszaru kształcenia: Nauki społeczne. 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: ekonomia i finanse 

(dyscyplina wiodąca), nauki o zarządzaniu i jakości, inne dyscypliny 

Przygotowano na podstawie:  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153 z późn. 

zm.), załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2018 poz. 2218) w sprawie charakterystyki drugiego stopnia na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1818). 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P7S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy  

Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – 

rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

KK–kompetencje społeczne – oceny 

KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność 

KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 

 
 

Kod efektu 

uczenia się 

(kierunek) 

Efekty uczenia się 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku studiów Ekonomia biznesu i finanse absolwent: 

Odniesienie do 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA  

K_W01 zna i rozumie teorie wyboru ekonomicznego i społecznego w warunkach 

niepewności i ryzyka w skali mikro i makroekonomicznej w pogłębionym stopniu 
P7S_WG 
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K_W02 zna i rozumie teorie ekonomiczne głównego nurtu i ekonomii rozwoju  

w pogłębionym stopniu oraz fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W03 zna i rozumie uwarunkowania prawne, kulturowe, organizacyjne, polityczne  

i psychologiczne procesów społeczno-ekonomicznych w skali globalnej, lokalnej  

i przedsiębiorstwa 

P7S_WK 

K_W04 zna i rozumie nowoczesne metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji 

danych, a w szczególności: metody wspomagania decyzji menedżerskich  

i inwestycyjnych, analizy ekonomicznej, analiz ekonometrycznych i badań 

rynkowych, metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych oraz 

ma pogłębioną wiedzę o ich zastosowaniu 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie teorie globalizacji i integracji oraz międzynarodowych stosunków 

gospodarczych w pogłębionym stopniu 
P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania rynku czynników produkcji, 

finansowego oraz dóbr i usług w pogłębionym stopniu 
P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi projektować cele, metody i zakres analizy strategicznej, ekonomicznej,  

w tym finansowej oraz interpretować ich wyniki 
P7S_UW 

K_U02 potrafi dostrzegać problemy, wyjaśniać fakty i procesy społeczno-ekonomiczne w 

skali globalnej, lokalnej, gospodarki i organizacji z uwzględnieniem ich otoczenia 

oraz prowadzić debatę 

P7S_UW 

P7S_UK 

K_U03 umie wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną oraz z innych dyscyplin 

naukowych do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 

K_U04 potrafi projektować i kierować pracą zespołu, podejmując odpowiedzialność za 

wykonywane czynności 
P7S_UO 

K_U05 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii 

P7S_UK 

K_U06 umie formułować oczekiwania wobec technologii informatycznych oraz 

prognozować procesy gospodarcze w skali globalnej, lokalnej, gospodarki  

i organizacji, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

P7S_UW 

K_U07 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  

i ukierunkowywać innych w tym zakresie 
P7S_UU 
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K_U08 potrafi dostrzegać nowe trendy w gospodarce w skali globalnej, regionalnej  

i lokalnej 
P7S_UW 

K_U09 potrafi interpretować zachowania człowieka na rynku, w przedsiębiorstwie  

i organizacji oraz komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców 

P7S_UW 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz posługiwania się 

nowoczesnymi środkami informacji i komunikacji w wielokulturowym otoczeniu 
P7S_KK 

K_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych występujących w gospodarce i na świecie, a także w 

otoczeniu społeczno-gospodarczym 

P7S_KK 

K_K03 jest gotów do wypełniana zobowiązań społecznych, interpretowania  

i organizowania działalności wobec środowiska społecznego oraz inicjowania 

działania na rzecz interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K04 jest gotów do bycia animatorem przedsiębiorczości, myślenia i działania  

w sposób przedsiębiorczy 
P7S_KO 

K_K05 jest gotów do 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 

P7S_KR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


