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UCHWAŁA  NR  R.0000.33.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

dla doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986 z 

późn.zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594), oraz § 28 pkt 13) Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 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 w 

Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr R.0000.33.2018 z 26 kwietnia 2018 r. 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA (STUDIÓW DOKTORANCKICH) 

 

Umiejscowienie studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) w obszarze wiedzy / dziedzinie nauki / 

dyscyplinie naukowej: 

 

 obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / dyscyplina naukowa ekonomia 

 

Przygotowano na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 

1475). 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1594). 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach efektów kształcenia: 

 

SD – efekty kształcenia dla studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) 

W – kategoria wiedz y 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

Kody według Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

P8S – poziom 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (studia trzeciego stopnia) 

WG – kategoria wiedza: zakres i głębia /  kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

WK – kategoria wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki 

UW – kategoria umiejętności: wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

UK – kategoria umiejętności: komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 

UO – kategoria umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 

UU – kategoria umiejętności: uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

KK – kategoria kompetencji społecznych: oceny / krytyczne podejście 

KO – kategoria kompetencji społecznych: odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i 

działanie na rzecz interesu publicznego 

KR – kategoria kompetencji społecznych: rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
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   WIEDZA (W) – absolwent zna i rozumie: 

Symbol i nr 

efektu 

kształcen

ia 

Wiedza absolwenta studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – 

poziom 8 

1 2 3 

SD_W01 

światowy dorobek obejmujący zagadnienia ogólne i szczegółowe, podstawy 

teoretyczne właściwe dla dyscypliny naukowej ekonomia oraz podstawowe 

pojęcia, teorie i problemy dyscyplin naukowych związanych z dziedziną nauk 

ekonomicznych w sposób umożliwiający rewizję istniejących paradygmatów 

P8S_WG 

SD_W02 

teorie ekonomiczne, główne trendy rozwojowe ekonomii, finansów i nauk  

o zarządzaniu, aktualne problemy i fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji związane z obszarem prowadzonych badań, których źródłem są 

najważniejsze i najnowsze publikacje naukowe 

P8S_WG 

P8S_WK 

SD_W03 metodologię nauk ekonomicznych  P8S_WK 

SD_W04 

ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania działalności badawczo-

naukowej, zasady pozyskiwania i realizacji projektów badawczych oraz 

organizacji badań empirycznych  

P8S_WK 

P8S_WG 

SD_W05 

metodologię badań naukowych oraz metody przygotowywania publikacji 

naukowych i prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technologii 

informatycznych oraz elektronicznych źródeł informacji naukowej 

P8S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi: 

 

 

Symbol i nr 

efektu 

kształcen

ia 

 

Umiejętności absolwenta studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – 

poziom 8 

SD_U01 

twórczo identyfikować, formułować i w sposób innowacyjny rozwiązywać 

zadania i złożone problemy badawcze z zakresu ekonomii oraz wykorzystywać 

do ich rozwiązania: umiejętności interpersonalne, umiejętności w zakresie 

porozumiewania się w języku obcym, odpowiednie procedury, metody badań  

i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

P8S_UW 

P8S_UK 

SD_U02 
ocenić możliwości wykorzystania osiągnięć teoretycznych w praktyce  

i transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej 

P8S_UW 

P8S_UK 

SD_U03 

współdziałać i kierować zespołem, planować i organizować rozwój naukowy 

zespołów projektowych, także w środowisku międzynarodowym, zarządzać 

własną karierą naukową, dokumentować i popularyzować wyniki swoich prac 

badawczych oraz opracowywać publikacje naukowe w języku polskim i obcym 

P8S_UK 

P8S_UO 

P8S_UU 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawami autorskimi 

SD_U04 

efektywnie pozyskiwać, selekcjonować i interpretować informacje związane ze 

swoją działalnością naukową oraz inicjować debaty i uczestniczyć w dyskursie 

naukowym w środowisku krajowym i międzynarodowym 

P8S_UW 

P8S_UK 

SD_U05 

opracować program kształcenia, przygotować i przeprowadzić zajęcia 

dydaktyczne na poziomie akademickim w sposób inspirujący, uwzględniający 

rolę pracy grupowej w nauczaniu oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technik, metod i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych 

P8S_UU 

SD_U06 
samodzielnie zaplanować i zrealizować projekt badawczy poprawny 

metodologicznie oraz przygotować i zaprezentować rozprawę doktorską 

P8S_UO 

P8S_UK 

P8S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) –  absolwent jest gotów do:  

 

 

Symbol i nr 

efektu 

kształcen

ia 

 

Kompetencje absolwenta studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich) 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – 

poziom 8 

SD_K01 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreowania nowych idei, 

poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, podejmowania ryzyka intelektualnego 

w sferze naukowej, zawodowej i publicznej,   popularyzowania osiągnięć 

naukowych z zakresu ekonomii oraz inicjowania działania na rzecz interesu 

publicznego w ramach posiadanej świadomości społecznej roli absolwenta 

studiów doktoranckich 

P8S_KO 

SD_K02 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych  

i praktycznych i angażowania się w kształcenie specjalistów w zakresie 

ekonomii w systemie szkolnictwa wyższego 

P8S_KO 

P8S_KK 

SD_K03 

prowadzenia badań naukowych w sposób niezależny z uwzględnieniem 

istniejących ograniczeń wynikających np. ze względów finansowych lub 

infrastrukturalnych oraz respektowania zasady publicznej własności wyników 

badań naukowych z uwzględnieniem  zasad ochrony własności intelektualnej 

oraz innych prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej  

P8S_KR 

SD_K04 

krytycznej oceny dorobku dyscypliny ekonomia, a także krytycznej oceny 

wyników własnych badań i ich wkładu w rozwój ekonomii oraz ciągłego 

podnoszenia własnych kompetencji zawodowych i jakości pracy naukowej dla 

dobra nauki i społeczeństwa 

P8S_KK 

P8S_KO 

 

 

 

 

 

 


