Załącznik nr 2 do uchwały nr 56/X/14

Sylwetka absolwenta specjalności:
Ekonomia Menedżerska
Absolwent specjalności „Ekonomia menadżerska” posiada w pełni wykształcone cechy
zawodowe i osobowościowe w zakresie posiadanej wiedzy, przyswojonych umiejętności
i umacnianych kompetencji społecznych. w zakresie wiedzy zapoznany jest z najnowszym
dorobkiem ekonomii, tworzonymi w jej ramach modelami i procedurami decyzyjnymi.
Potrafi skutecznie wykorzystać dostępne zbiory informacji, poddając je krytycznej ocenie
z punktu widzenia użyteczności praktycznej. w zakresie umiejętności potrafi poszukać
potrzebne informacje i skutecznie je zastosować w praktyce. Zna metody i techniki
podejmowania decyzji, po uprzednim rozpoznaniu problemu oraz postawieniu zadania
decyzyjnego. Umie sprawnie (efektywnie i skutecznie) wdrożyć podjętą decyzję w praktyce.
Zna metody monitorowania decyzji gospodarczych i ich korygowania. Rozumie podstawowe
problemy pracy zespołowej, kierowania zespołem i zespołowego realizowania celów.
w zakresie kompetencji społecznych charakteryzuje się postawą przedsiębiorczą
i innowacyjną, otwartą na rzeczywistość gospodarczą. Absolwent jest jednocześnie osobą
komunikatywną w sensie merytorycznym i werbalnym. Jednocześnie rozumnie racje innych
(empatia) i potrafi argumentować swoje poglądy (asertywność).
Absolwent specjalności „Ekonomia Menedżerska” może pracować we wszystkich
podmiotach gospodarczych, gdzie potrzebne są umiejętności przygotowania, podejmowania
i realizacji decyzji. Dotyczy to przedsiębiorstw komercyjnych, od wielkich korporacji po
mikroprzedsiębiorstwa, instytucji i stowarzyszeń non-profit, przez instytucje sektora
publicznego, ekonomii społecznej, aż po gospodarstwa domowe. Potrafi również
przygotować i uruchomić własną działalność gospodarczą oraz prowadzić taką firmę.
Absolwent specjalności „Ekonomia Menedżerska” jest przygotowany do sprawnego
reagowania na zmiany otoczenia gospodarczego i społecznego. Umie uzupełniać
i unowocześniać nabytą wiedzę, umiejętności oraz zmieniać specjalność zawodową w relacji
do nowych oczekiwań rynku pracy. Ponieważ program studiów pierwszego stopnia jest
zgodny ze standardami nauczania, absolwent specjalności „Ekonomia Menedżerska” jest
przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub
pokrewnym kierunku.
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Sylwetka absolwenta specjalności:
Ekonomia Sektora Publicznego
Zgodnie z przyjętymi standardami nauczania absolwent specjalności Ekonomia Sektora
Publicznego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarowania zasobami
finansowymi, rzeczowymi i ludzkimi w sferze publicznej. Jest on doskonale przygotowany do
wykonywania zawodu ekonomisty i swoje miejsce znajdzie w każdej części sfery
administracji państwowej i samorządowej. Grupy przedmiotów podstawowych,
kierunkowych i specjalnościowych przygotowują go merytorycznie do poszukiwania
odpowiedzi na pytania o skuteczność gospodarowania zasobami publicznymi i zaspokajania
potrzeb zbiorowych. Dzięki zdolnościom analitycznym absolwent potrafi przeprowadzić
analizę zjawisk gospodarczych i społecznych i na tej podstawie wyciągać właściwe wnioski.
Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie planowania rozwoju lokalnego
i regionalnego. Dzięki znajomości zewnętrznych źródeł finansowania zadań publicznych,
w szczególności ze źródeł UE oraz dużej orientacji w przepisach prawa administracyjnego
i rachunkowości budżetowej, absolwent potrafi opracować wniosek aplikacyjny oraz
przeprowadzić jego skuteczną realizację i rozliczenie. Aspekty społeczne w procesie
planowania stanowią ważny element procesu decyzyjnego. Jednakże absolwent potrafi
odróżnić racjonalne wydatkowanie środków publicznych od marnotrawstwa i defraudacji.
Analiza kosztów - korzyści jest dla absolwenta wyznacznikiem racjonalnych wyborów,
a znajomość narzędzi matematycznych i informatycznych zwiększa jego szanse na trafność
wyborów w sferze publicznej.
Miejscem pracy absolwenta specjalności: Ekonomia Sektora Publicznego mogą być wszystkie
struktury sfery publicznej. Począwszy od sfery rzędowej poprzez sferę samorządową,
jednostki organizacyjne i powiązane ze sferą publiczną. Dzięki uniwersalnej wiedzy z zakresu
funduszy UE absolwent skutecznie może ubiegać się o pracę w instytucjach wspierających
administrację samorządową w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich.
Znajomość ogólnych zagadnień ekonomicznych, powiązana ze specyfiką administracji
publicznej zwiększa szansę absolwenta na pozyskanie pracy w sferze prywatnej,
w komórkach organizacyjnych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego lub
administracją rządową.
Absolwent specjalności: Ekonomia Sektora Publicznego jest przygotowany do elastycznego
dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego. Jest gotów do uzupełnienia nabytej
wiedzy i umiejętności oraz zmiany specjalności zawodowej, w sytuacji zmian oczekiwań
pracodawców na rynku pracy. Ponieważ program studiów pierwszego stopnia jest zgodny ze
standardami nauczania, absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach
drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

