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Efekty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki
studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki
1. Nazwa kierunku: Ekonomia
2. Naukowe przyporządkowanie kierunku - a) obszar wiedzy: nauki społeczne, b) dziedzina nauki: nauki ekonomiczne, c) dyscyplina naukowa:
ekonomia;
3. Obszar kształcenia: S – nauki społeczne;
4. Kierunek kształcenia: ekonomia (wiodący, w powiązaniu z innymi dyscyplinami nauk ekonomicznych i niezbędną wiedzą z pozostałych nauk społecznych)
5. Profil kształcenia: A - ogólnoakademicki;
Objaśnienie oznaczeń:
S1A — symbol efektów w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki [wg zał. 2 Rozp. MNiSzW
z 5.10.2011 r., odpowiednik P6S w Rozp. MNSZW z dnia 26 września 2016 r.]
S2A —symbol efektów w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych, drugi stopień, profil ogólnoakademicki [wg zał. 2 Rozp. MNiSzW
z 5.10.2011 r., odpowiednik P7S w Rozp. MNSZW z dnia 26 września 2016 r.]
E — symbol efektów kształcenia na kierunku studiów ekonomia, profil ogólnoakademicki [UG]
1, 2 – stopień studiów
W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K — kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

Kierunek studiów: Ekonomia, profil A – ogólnoakademicki
Profil absolwenta: Studia na kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zapewniają solidne podstawy poznawcze
i metodologiczne do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach specjalistów ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
w różnych sferach gospodarki oraz w instytucjach publicznych. Studia te przygotowują ponadto do prowadzenia działalności konsultingowej i doradczej.
Przekazywana wiedza oraz nabywane prze studentów umiejętności i kompetencje są oparte na zasobach współczesnej wiedzy ekonomicznej i finansowej, nauk
o zrządzaniu, nauk ścisłych, prawa i innych nauk społecznych.
Studia I stopnia na kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zapewniają, po obronie pracy dyplomowej, na podstawie Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uzyskanie kwalifikacji
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, potwierdzonej dyplomem zawodowym licencjata;
Studia II stopnia na kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zapewniają, po obronie pracy dyplomowej, na podstawie
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uzyskanie
kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, potwierdzonej dyplomem zawodowym magistra.
I stopień

Symbol

II stopień

Odniesienie
do efektów
Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
kształcenia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia
w obszarze
absolwent:
nauk
społecznych

Symbol

Odniesieni
e do
efektów
Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia.
kształcenia
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia
w obszarze
absolwent:
nauk
społecznyc
h

WIEDZA
E1_W01

E1_W02

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauk, zna rolę nauk ekonomicznych w tym
systemie i posługuje się uniwersalną terminologią
ekonomiczną
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach istniejących
podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

S1A_W01

E2_W01

S1A_W02

E2_W02

E1_W03

ma podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami
gospodarczymi i organizacjami społecznymi funkcjonującymi
w sferze krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

S1A_W03

E2_W03

E1_W04

zna rodzaje więzi gospodarczych i społecznych oraz rządzące
nimi prawidłowości

S1A_W04

E2_W04

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauk, rozumie różnice między
współczesnymi nurtami myśli ekonomicznej, zna
twierdzenia współczesnych teorii ekonomicznych
ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach istniejących
podmiotów i organizacji gospodarczych oraz poszerzoną
wiedzę o instytucjach publicznych
ma wyczerpującą pogłębioną wiedzę o relacjach między
zjawiskami, podmiotami i strukturami gospodarczymi oraz
instytucjami społecznymi funkcjonującymi w sferze krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
ma poszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi
gospodarczych i społecznych oraz występujących między
nimi prawidłowościach i ma wiedzę pogłębioną w zakresie

S2A_W01

S2A_W02

S2A_W03

S2A_W04

więzi
gospodarczych
przedsiębiorstwa
E1_W05

ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie
tworzącym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania
oraz o jego działaniu w tych strukturach, zna dobrze motywy
podejmowania decyzji gospodarczych przez człowieka

E1_W06

zna metody i narzędzia, w tym techniki statystyczne i
ekonometryczne pozwalające opisywać podmioty i struktury
gospodarcze, a także instytucje społeczne oraz zachodzące w
nich procesy

S1A_W06

E2_W06

E1_W07

ma wiedzę o zasadach ekonomicznych i finansowych
funkcjonowania oraz zarządzania podmiotami i strukturami
gospodarczymi, a także o normach i regułach prawnych,
organizacyjnych, moralnych i etycznych funkcjonowania
struktur społecznych

S1A_W07

E2_W07

E1_W08

ma wiedzę o procesach zmian elementów, przedsiębiorstw
oraz całych struktur gospodarczych, a także o procesach zmian
instytucji społecznych, wie jakie są ich przyczyny, przebieg,
skala, konsekwencje i jaki jest na nie wpływ interesariuszy
zewnętrznych

S1A_W08

E2_W08

S1A_W09

E2_W09

S1A_W10

E2_W10

S1A_W11

E2_W11

E1_W09

E1_W10

E1_W11

ma wiedzę o ewolucji teorii opisujących podmioty i struktury
gospodarcze oraz instytucje społeczne i zna występujące w
nich więzi funkcjonalne
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa
autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu

S1A_W05

E2_W05

i

finansowych

łączących

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako producencie i
konsumencie i poszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy
kultury i struktur społecznych
zna w sposób pogłębiony niezbędne metody i narzędzia opisu
oraz modelowania makro- i mikroekonomicznego struktur
gospodarczych i instytucji społecznych oraz procesów w nich
zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi
prawidłowości za pomocą technik statystycznych i
ekonometrycznych
ma pogłębioną wiedzę na temat zasad ekonomicznych i
finansowych funkcjonowania oraz zarządzania podmiotami i
strukturami gospodarczymi, a także wyczerpującą wiedzę o
wybranych systemach norm i reguł prawnych,
organizacyjnych, zawodowych, moralnych i etycznych
organizujących struktury i instytucje społeczne, zarówno w
sferze krajowej, jak i międzynarodowej
ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w
przedsiębiorstwach oraz strukturach gospodarczych i na
styku z obszarami pokrewnymi, a także o procesach zmian
instytucji społecznych, zna metody badania prawidłowości
rządzących tymi zmianami, uwzględniając wpływ na nie
interesariuszy zewnętrznych
ma pogłębioną wiedzę o ewolucji teorii opisujących
podmioty i najważniejsze struktury gospodarcze oraz
instytucje społeczne i zna występujące między nimi więzi
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
zna szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z
zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu

S2A_W05

S2A_W06

S2A_W07

S2A_W08

S2A_W09

S2A_W10

S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
E1_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze i
społeczne oraz stosować wiedzę z ekonomii, finansów i nauk
o zarzadzaniu do wyjaśniania zjawisk gospodarczych

S1A_U01

E2_U01

E1_U02

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i
pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i

S1A_U02

E2_U02

potrafi w sposób poszerzony i pogłębiony interpretować i
wyjaśniać zjawiska gospodarcze i społeczne oraz relacje
między tymi zjawiskami, korzystając z zaawansowanej
wiedzy z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu
potrafi biegle posługiwać się wiedzą teoretyczną do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk

S2A_U01

S2A_U02

zjawisk gospodarczych i społecznych oraz analizować te
zjawiska za pomocą metod stworzonych w ekonomii,
finansach i naukach o zarządzaniu

E1_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych
oraz trafnie analizować te zjawiska za pomocą adekwatnych
metod i narzędzi ekonomicznych i społecznych

S1A_U03

E2_U03

E1_U04

potrafi przewidywać przebieg procesów i zjawisk
gospodarczych i społecznych i prognozować ilościowo i
jakościowo te zjawiska

S1A_U04

E2_U04

E1_U05

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania
konkretnego zadania gospodarczego lub społecznego

S1A_U05

E2_U05

E1_U06

wykorzystuje zdobytą wiedzę z ekonomii, finansów i
zarządzania do rozstrzygania dylematów gospodarczych i
społecznych pojawiających się w pracy zawodowej

S1A_U06

E2_U06

E1_U07

potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych
rozwiązań problemów gospodarczych i społecznych i dobierać
metody oraz instrumenty pozwalające racjonalnie je
rozstrzygać

S1A_U07

E2_U07

E1_U08

posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania
zjawisk oraz procesów gospodarczych i społecznych za
pomocą adekwatnych metod naukowych

S1A_U08

E2_U08

S1A_U09

E2_U09

S1A_U10

E2_U10

E1_U09

E1_U10

posiada podstawową umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym,
dotyczących szczegółowych zagadnień gospodarczych i
społecznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych i metodologicznych, zasad gromadzenia danych
z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad formułowania
hipotez oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej i
danych
faktograficznych
oraz
potrafi
dokonywać
podstawowych porównań międzynarodowych
posiada
wystarczająco
komunikatywną
umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku

gospodarczych i społecznych oraz potrafi formułować
własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analiz na
podstawie dorobku nauk ekonomicznych i społecznych
potrafi w sposób pogłębiony analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych,
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać
przemyślane hipotezy badawcze i stosować adekwatne
metody ich weryfikacji
potrafi prognozować oraz modelować ilościowo i
jakościowo różne złożone procesy gospodarcze i społeczne z
wykorzystaniem metod i narzędzi ilościowych i
jakościowych stworzonych przez nauki ekonomiczne (w
tym statystykę i ekonometrię)
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi,
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) i jest w stanie za ich
pomocą skutecznie rozwiązywać konkretne problemy
gospodarcze i społeczne, specjalizując się w wybranych
normach
posiada umiejętność wykorzystania w praktyce różnych
form i zakresu zdobytej wiedzy z ekonomii, finansów i
zarządzania, uzupełniając ją o samodzielną krytyczną analizę
skuteczności i przydatności
posiada
umiejętność
samodzielnego
proponowania
rozwiązań konkretnego problemu gospodarczego lub
społecznego, doboru metod analizy i przeprowadzenia
rozstrzygających procedur w tym zakresie
posiada umiejętność rozumienia i samodzielnego
analizowania zjawisk i procesów gospodarczych i
społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej
teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z
zastosowaniem odpowiednio dobranej metody badawczej
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych
specjalistycznych prac pisemnych w języku polskim i języku
obcym z problematyki gospodarczej i społecznej, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i
metodologicznych, gromadzenia różnych źródeł danych, ich
opisu i interpretacji, zasad formułowania hipotez oraz
wnioskowania na bazie literatury naukowej i danych
faktograficznych oraz potrafi dokonywać rozwiniętych
porównań międzynarodowych
posiada
pogłębioną
umiejętność
przygotowania
specjalistycznych wystąpień ustnych, w języku polskim i

S2A_U03

S2A_U04

S2A_U05

S2A_U06

S2A_U07

S2A_U08

S2A_U09

S2A_U10

E1_U11

obcym z problematyki gospodarczej i społecznej, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, zasad
gromadzenia różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji
oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej
ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych,
zgodne z wymaganiami określanymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1A_U11

E2_U11

języku obcym z problematyki gospodarczej i społecznej, z
wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, zasad
gromadzenia różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji
oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej
ma
umiejętności
językowe
w
zakresie
nauk
ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określanymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

S2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
E1_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

S1A_K01

E2_K01

E1_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w
środowisku międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

S1A_K02

E2_K02

S1A_K03

E2_K03

S1A_K04

E2_K04

S1A_K05

E2_K05

E1_K06

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i
techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz skłonność
do interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się

S1A_K06

E2_K06

E1_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i
umiejętnie komunikować się z otoczeniem; dostosowuje się
do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
kreatywnego myślenia, nabywa odporność na porażki, umie
ocenić ryzyko i zagrożenia

S1A_K07

E2_K07

S1A_K05

E2_K08

E1_K03

E1_K04

E1_K05

E1_K08

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz
organizować zadania związane z ich realizacją, a także
monitorować i oceniać postępy
prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy
oraz różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem
zawodu
uczestnicząc w przygotowaniu projektów ekonomicznospołecznych
potrafi
godzić
wymagania
prawne,
ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne

cechuje się wartościami osobistymi związanymi z
kierowaniem się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowaniem dla
innych oraz lojalnością wobec pracodawcy

rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, weryfikuje
stan swej wiedzy ekonomicznej, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w
środowisku międzynarodowym),
przyjmując
w niej
odpowiedzialne role
potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz
organizować zadania związane z ich realizacją, a także
monitorować i oceniać postępy
prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy
oraz różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem
zawodu
uczestnicząc w przygotowaniu projektów ekonomicznospołecznych
potrafi
godzić
wymagania
prawne,
ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły
i techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz
skłonność do interakcji z innymi uczestnikami procesu
uczenia się
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i
umiejętnie komunikować się z otoczeniem; dostosowuje się
do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
kreatywnego myślenia, nabywa odporność na porażki,
umie ocenić ryzyko i zagrożenia i znajdować sposoby
przeciwdziałania ich skutkom
cechuje się wartościami osobistymi związanymi z
kierowaniem się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowaniem dla
innych oraz lojalnością wobec pracodawcy

S2A_K01

S2A_K02

S2A_K03

S2A_K04

S2A_K05

S2A_K06

S2A_K07

S2A_K05

