
 

SENAT

UCHWAŁA NR  0000 - 49/13 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia  27 czerwca 2013 r. 

 
 

w sprawie 
 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 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 Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
 
 

§ 2 
 

Efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i 
Turystyki 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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SENAT

Załącznik do uchwały Senatu nr 0000-49/13 
 

Efekty kształcenia 
dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
 

1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
2. Obszar wiedzy / dziedzina nauki / dyscyplina naukowa: obszar nauk społecznych / dziedzina nauk 

ekonomicznych / dyscyplina naukowa ekonomia 
3. Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne): stacjonarne / niestacjonarne 
4. Czas trwania studiów doktoranckich: 4 lata (8 semestrów) 
5. Ogólne cele kształcenia: 

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ekonomicznych na 
zaawansowanym poziomie. 

C2 Przygotowanie do pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowo-badawczej na poziomie 
akademickim. 

C3 Wprowadzenie do problematyki badań ekonomicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i modeli, umożliwiające przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

 
6. Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich: 

Objaśnienia oznaczeń: 
SD (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

Wiedza 
SD_W01 Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk 

ekonomicznych i dyscypliny ekonomia. 
SD_W02 Ma szczegółową wiedzę, opartą o teorie ekonomiczne, związaną z obszarem 

prowadzonych badań, której źródłem są najważniejsze i najnowsze publikacje 
naukowe. 

SD_W03 Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, metod 
przygotowywania publikacji naukowych i prezentowania wyników badań z 
wykorzystaniem technologii informatycznych. 

SD_W04 Ma podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych 
z uwzględnieniem regulacji ekonomicznych i prawnych. 

SD_W05 Ma podstawową wiedzę dotyczą komercjalizacji wyników badań i zagadnień 
związanych z ochroną własności intelektualnych, uwzględniającą prawne i etyczne 
aspekty działalności naukowej. 

SD_W06 Ma wiedzę w zakresie organizacji szkolnictwa wyższego oraz metodyki i 
nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Umiejętności 
SD_U01 Potrafi identyfikować zadania i problemy badawcze z zakresu ekonomii i 
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wykorzystywać do ich rozwiązania odpowiednie procedury, metody badań i 
specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. 

SD_U02 Potrafi przeprowadzić krytyczną ocenę rezultatów badań i ich wkładu w rozwój 
ekonomii, a także ocenić możliwości wykorzystania osiągnięć teoretycznych w 
praktyce. 

SD_U03 Potrafi dokumentować wyniki swoich prac badawczych i opracowywać publikacje 
naukowe w języku polskim i obcym zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawami 
autorskimi. 

SD_U04 Potrafi efektywnie pozyskiwać, selekcjonować i interpretować informacje związane 
ze swoją działalnością naukową. 

SD_U05 Potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim. 
SD_U06 Potrafi przeprowadzić własny projekt badawczy poprawny metodologicznie oraz 

przygotować i zaprezentować rozprawę doktorską. 
Kompetencje społeczne 

SD_K01 Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich i dostrzega 
potrzebę popularyzacji osiągnięć naukowych z zakresu ekonomii. 

SD_K02 Dostrzega potrzebę angażowania się w kształcenie specjalistów w zakresie ekonomii 
w systemie szkolnictwa wyższego. 

SD_K03 Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki i poszanowania własności 
intelektualnej w działalności naukowej i biznesowej. 

SD_K04 Krytycznie ocenia wyniki własnych badań oraz dostrzega potrzebę ciągłego 
podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i jakości pracy naukowej dla dobra 
nauki i społeczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   


