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Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA
studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia
Kierunek kształcenia ekonomia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.
Objaśnienia oznaczeń w symbolach:
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 I stopnia

01, 02, 03,…i kolejne

- numer efektu kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Symbol

K_W01
K_W02

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia.
Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku ekonomia
absolwent
WIEDZA
opanowanie wiedzy zakreślonej podręcznikami akademickimi

K_W03

zapoznanie się z wiedzą zawarta w wybranych monografiach
artykułach naukowych
orientacja w dorobku teoretycznym i modelowym nauki ekonomii

K_W04

orientacja we współczesnym piśmiennictwie ekonomicznym

K_W05

orientacja w publicystyce ekonomicznej w Internecie i innych
środkach masowego przekazu

K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10

znajomość argumentów uczestników dyskusji ekonomicznych
znajomość znanych metod, narzędzi i procedur podejmowania decyzji
znajomość metod optymalizacyjnych i formalno-matematycznych
znajomość metod wnioskowania, analizy i wyboru rozwiązań
znajomość instytucji gospodarczych i politycznych

K_W11

orientacja w podstawach procedur decyzyjnych we współczesnych
instytucjach społeczno-ekonomicznych

K_W12

znajomość społeczno-ekonomicznych wyzwań rzeczywistości

Odniesienie do opisu efektów
kształcenia do obszaru nauk
społecznych
S1A_W01, S1A_W08,
S1A_W09, S1A_W11,
S1A_W01, S1A_W08,
S1A_W09,
S1A_W01, S1A_W08,
S1A_W09,
S1A_W01, S1A_W08,
S1A_W09, S1A_W11,
S1A_W01, S1A_W08,
S1A_W09, S1A_W10,
S1A_W11,
S1A_W09, S1A_W10,
S1A_W06, S1A_W11,
S1A_W06,
S1A_W06, S1A_W11,
S1A_W02,S1A_W03,S1A_W04,
S1A_W05,S1A_W07, S1A_W08,
S1A_W09, S1A_W11,
S1A_W02,S1A_W03,S1A_W04,
S1A_W05,S1A_W07, S1A_W08,
S1A_W09,
S1A_W02,S1A_W03,S1A_W04,
S1A_W05,S1A_W07,
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S1A_W08,S1A_W09, S1A_W11,
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09

K_U10

UMIEJĘTNOŚCI
umiejętności poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji z baz
danych
umiejętność obróbki statystycznej (formuły, tabele) i merytorycznej
(wnioski) posiadanych źródeł informacji
umiejętność „czytania” dokumentów finansowych, roczników
statystycznych i danych giełdowych
umiejętność posługiwania się właściwie dobranymi programami
komputerowymi
praktyczna umiejętność wykorzystania rachunku macierzowego i
różniczkowego
umiejętność budowania modeli ekonometrycznych, prognoz i
scenariuszy
umiejętność identyfikowania i formułowania konkretnych problemów
decyzyjnych
umiejętność realizacji procedury decyzyjnej wraz z analizą
wrażliwości
umiejętność dokonywania wyborów w oparciu o aprioryczne kryteria i
przygotowanie harmonogramu realizacji decyzji

K_K01

umiejętności przygotowania wniosków o aplikację środków
zewnętrznych do realizacji celów społeczno-gospodarczych
umiejętności rozliczenia środków zewnętrznych zgodnie z
obowiązującymi procedurami prawno-finansowymi i organizacyjnymi
umiejętności organizowania zespołów ludzi do realizacji wybranych
celów publicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
kształtowanie skłonności do aktywnego poszukiwania rozwiązań

K_K02

tworzenie krytyczno-analitycznego podejścia do wyzwań decyzyjnych

K_K03

kształtowanie skłonności do szukania nowych rozwiązań problemów
decyzyjnych

K_K04

K_K08

doskonalenie
umiejętności
klarownego
i
merytorycznego
przedstawienia problemu decyzyjnego
komunikatywne posługiwanie się nowoczesnymi środkami
multimedialnymi
doskonalenie znajomości słownictwa zawodowego, w języku
rodzinnym i obcym
doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
w językach naturalnych i komputerowych
podnoszenie umiejętności pracy w zespole

K_K09

usprawnienie umiejętności kierowania zespołem

K_K10
K_K11

chęć nawiązywania kontaktów z ludźmi i mobilizowania osób do
pracy nad zadaniami publicznymi
zainteresowanie problemami społecznymi i chęć ich rozwiązywania

K_K12

postawa partycypacji w działaniach publicznych

K_U11
K_U12

K_K05
K_K06
K_K07

S1A_U02, S1A_U05, S1A_U10,
S1A_U11,
S1A_U03, S1A_U04, S1A_U08,
S1A_U10,
S1A_U03, S1A_U07, S1A_U08,
S1A_U10,
S1A_U02, S1A_U04, S1A_U09,
S1A_U10,
S1A_U07, S1A_U10,
S1A_U03, S1A_U04, S1A_U10,
S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03,
S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08,
S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03,
S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08,
S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03,
S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07,
S1A_U08, S1A_U10,
S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08,
S1A_U10,
S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07,
S1A_U10,
S1A_U05, S1A_U06, S1A_U08,
S1A_U10, S1A_U11,
S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04,
S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07,
S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05,
S1A_K06, S1A_K07,
S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03,
S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06,
S1A_K07,
S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05,
S1A_K02, S1A_K07,
S1A_K01, S1A_K06,
S1A_K02, S1A_K06,
S1A_K02, S1A_K04, S1A_K05,
S1A_K06, S1A_K07,
S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04,
S1A_K06, S1A_K07,
S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04,
S1A_K05, S1A_K07,
S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03,
S1A_K04, S1A_K05,
S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03,
S1A_K04, S1A_K05,

2

