Załącznik nr 1

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
EKONOMIA

K_WO1

K_WO2
K_WO3

Zna podstawową terminologię stosowaną w ekonomii, ma wiedzę o jej
źródłach pochodzenia oraz miejscu i znaczeniu w relacji do innych nauk
społecznych.
Ma podstawową wiedzę z zakresu innych nauk społecznych.

S1A_WO1

S1A_WO2

Posiada wiedzę umożliwiającą ocenę relacji ekonomicznych w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
Zna podstawowe prawidłowości i uwarunkowania powiązań działalności
gospodarczej w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej; ma
wiedzę dotyczącą głównych mechanizmów funkcjonowania gospodarki i
instytucji ekonomicznych na szczeblu kraju i Unii Europejskiej.
Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu człowieka jako podmiotu
tworzącego i działającego w strukturach ekonomicznych; rozumie problem
wyborów gospodarczych i społecznych oraz zna podstawowe narzędzia
realizacji polityki społecznej.
Ma wiedzę z zakresu nauk ilościowych obejmującą podstawowe metody,
techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz przy
podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych.

S1A_WO3

Ma wiedzę z matematyki dotyczącą zastosowań w ekonomii rachunku
różniczkowego, rachunku prawdopodobieństwa i metod optymalizacyjnych.
Ma wiedzę dotyczącą norm i reguł prawnych, organizacyjnych i etycznych,
ich źródeł pochodzenia, zmian i sposobów działania.
Ma podstawową wiedzę dotyczącą kluczowych aspektów funkcjonowania
zmieniającej się gospodarki rynkowej i jej komponentów.
Dostrzega i rozumie rolę kultury, etyki, postępu technicznego oraz ochrony
środowiska w procesach i zjawiskach zachodzących we współczesnych
gospodarkach i wewnątrz poszczególnych podmiotów.
Zna najważniejsze nurty i teorie ekonomiczne, ich historyczne uwarunkowania,
rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów gospodarczych i ich
elementy oraz ma wiedzę dotyczącą przydatności zastosowań teorii ekonomii
w rzeczywistych zjawiskach i procesach gospodarczych.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i uregulowania z zakresu ochrony własności
intelektualnej i praw autorskich.
Ma podstawową wiedzę z zakresu strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa
w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym.

S1A_WO6

K_W14

Ma wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i
rozwoju podmiotów gospodarczych, a także kreowania wizerunku firmy,
budowy planów marketingowych i biznes planów, zna techniki i narzędzia
oddziaływania na rynek oraz metody oceny podejmowanych przedsięwzięć i
wynikającego z nich ryzyka.
Specjalność – Gospodarka Przemysłowa

S1A_W11

K_W15

Zna mechanizmy finansowania różnych sfer działalności podmiotów
gospodarczych, zasady gospodarowania i obrotu aktywami finansowymi,
rozumie znaczenie współpracy z bankiem.

S1A_WO6

K_W16

Ma wiedzę o rynku papierów wartościowych, jako źródle pozyskania kapitału
dla firm i działaniach giełd papierów wartościowych
Rozumie, że zastosowanie w działalności przedsiębiorstw zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu przyczynia się do budowania przewagi

S1A_WO7

K_WO4

K_WO5

K_WO6

K_WO7
K_WO8
K_WO9
K_W10

K_W11

K_W12
K_W13

K_W17

S1A_WO4

S1A_WO5

S1A_WO6

S1A_WO7
S1A_WO8
S1A_W08

S1A_W09

S1A_WO9
S1A_W10

S1A_WO7
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K_W18
K_W19

K_W20
K_W21

K_W22
K_W23
K_W24

K_U01
K_U02
K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08
K_U09

konkurencyjnej opartej na zasadach moralnych.
Posiada wiedzę z zakresu najważniejszych metod prognozowania
gospodarczego stosowanych w planowaniu strategicznym.
Zna i rozumie zasady komunikowania interpersonalnego, organizacyjnego oraz
komunikacji międzykulturowej, obowiązujące w podmiotach gospodarczych i
ich otoczeniu.
Specjalność – Finanse i rachunkowość

S1A_WO8
S1A_WO8

Zna zakładowy plan kont, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, techniki
ewidencjonowania oraz istotę, treści i funkcje sprawozdawczości finansowej.
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące strategii finansów, ukierunkowanej na
pomnażanie wartości dodanej, kształtowania racjonalnej struktury kapitału,
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz problematyki opodatkowania
przedsiębiorstw.
Ma wiedzę na temat moralnego wymiaru działalności finansowej, zna
przykłady rozwiązań dylematów etycznych w sferze finansów. I rachunkowości.
Ma podstawową wiedzę o istocie rynku finansowego - instrumentach i
instytucjach tworzących ten rynek i funkcjonujących na nim.
Zna zasady tworzenia i funkcjonowania informacyjnego systemu służącego do
wspomagania procesów decyzyjnych oraz zna najważniejsze narzędzia
zarządzania kosztami i rentownością.

S1A_WO6

Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi kategoriami w obszarze
nauk społecznych w szczególności w naukach ekonomicznych.
Posiada w podstawowym zakresie umiejętność prawidłowej analizy relacji
występujących w skali globalnej, regionalnej, lokalnej.
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania
różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować
praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów.
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z matematyki do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej, dotyczących zagadnień optymalizacji,
inżynierii finansowej, rachunku prawdopodobieństwa oraz rozkładów
zmiennych losowych.
Wykorzystuje poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych
źródeł, potrafi stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia
informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji.
Potrafi w przypadku podjęcia działalności na własny rachunek wykorzystać
wiedzę z dziedziny ekonomii, prawidłowo interpretować podstawowe przepisy
prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz
poszczególnych podmiotów.
Posiada umiejętność wykorzystywania mierników i wskaźników ekonomicznych
do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać
tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w
skali krajowej i międzynarodowej.
Posiada umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach
księgowych.
Potrafi sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie
decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod

S1A_UO1

S1A_WO6

S1A_WO7
S1A_WO8
S1A_WO8

S1A_UO1
S1A_UO2

S1A_UO2

S1A_UO2

S1A_UO2

S1A_UO3

S1A_UO3
S1A_UO3
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K_U10
K_U11
K_U12

K_U13

K_U14
K_U15

K_U16
K_U17

K_U18

K_U19

K_U20

K_U21

oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych.
Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proste badania, sformułować
logiczne wnioski oraz zaprezentować je wraz z argumentacją.
Potrafi budować modele służące do objaśniania i przewidywania zjawisk
zachodzących w gospodarce oraz wewnątrz poszczególnych podmiotów.
Potrafi w celu rozwiązania konkretnego zadania związanego z praktyką
gospodarczą, prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz
wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi oraz etycznymi.
Umie posługiwać się regułami logiki języka i prawami logiki formalnej oraz
potrafi wykorzystać poznaną aparaturę pojęciową do analizy wypowiedzi
słownych.
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających
się w pracy zawodowej.
Potrafi zastosować uniwersalne techniki i narzędzia marketingowego
oddziaływania na różne rodzaje rynków, na różnym terenie i w różnych
organizacjach.
Potrafi dokonać analizy działań związanych z praktyką gospodarczą oraz
wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłości.
Potrafi identyfikować relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi
oraz innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie, oceniać skutki
ekonomiczne, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji dotyczących
przedsięwzięć gospodarczych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i inne materiały źródłowe do
przygotowania w języku polskim i w wybranym języku obcym prac pisemnych
dotyczących zagadnień ekonomicznych w zakresie właściwym dla praktyki
biznesu.
Posiada w podstawowym zakresie umiejętność prawidłowego redagowania
dokumentów tekstowych oraz prezentacji multimedialnych i grafiki
komputerowej, potrafi przetwarzać dane za pomocą arkusza kalkulacyjnego i
systemu baz danych.
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące
wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne
z dorobku ekonomii i innych dyscyplin pokrewnych.
Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych.

S1A_U03
S1A_U04
S1A_U05

S1A_U05

S1A_U06
S1A_U06

S1A_U07
S1A_U08

S1A_U09

S1A_U09

S1A_U10

S1A_U11

Specjalność – Gospodarka Przemysłowa
K_U22

Potrafi efektywnie porozumiewać się w różnych sytuacjach wykorzystując
techniki komunikacji interpersonalnej, organizacyjnej oraz komunikacji
międzykulturowej związanej z problemami zarządzania organizacją.

K_U23

Wykorzystując wiedze z podstaw działalności przedsiębiorstwa na rynku
S1A_U03
krajowym i unijnym oraz znajomość różnorodnych instrumentów finansowych,
a także świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem potrafi świadomie
kształtować relacje z bankiem oraz podejmować decyzje dotyczące obrotu
papierami wartościowymi
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prognozowania i symulacji do
S1A_U04
przewidywania zjawisk i procesów gospodarczych.

K_U24

S1A_U02
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K_U25

Docenia wagę problemów etycznych, występujących pomiędzy
S1A_U05
przedsiębiorstwem i jego bliższym i dalszym otoczeniem, potrafi godzić wymogi
rachunku ekonomicznego z interesem społecznym

K_U26

Wykorzystuje wiedze dotycząca rynku kapitałowego i potrafi analizować zalety
i wady poszczególnych instrumentów finansowych oraz obliczać ich
rentowność.

S1A_U06

Specjalność – Finanse i rachunkowość
K_U27

Wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu finansowania, potrafi zastosować
metody pozwalające ocenić sytuację ekonomiczno-finansową
przedsiębiorstwa, a także prawidłowość przyjętej strategii działania.

K_U28

Posiada umiejętność rozliczania i kalkulacji kosztów oraz potrafi posługiwać się S1A_U03
nowoczesnymi narzędziami controlingu wspierającymi proces podejmowania
decyzji.

K_U29

Potrafi docenić rolę rynku finansowego, wpływu jego kondycji i poziomu
rozwoju na każdy podmiot prowadzący działalność oraz na każdego obywatela
Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe, wycenić składniki majątku oraz
ustalić wynik finansowy.
Potrafi identyfikować relacje systemu bankowego z otoczeniem,
przeprowadzane operacje bankowe oraz analizować zagadnienia związane z
organizacją i zarządzaniem bankiem komercyjnym, a także zarządzaniem
ryzykiem, zarówno w aspekcie przedmiotu ryzyka, jak i instrumentów je
ograniczających.
Potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi do rozwiązywania
konkretnych problemów związanych z różnymi sferami praktyki gospodarczej.
posiada umiejętność doceniania odpowiedzialności moralnej w dziedzinie
biznesu i potrafi godzić wymogi rachunku ekonomicznego z interesem
społecznym.

K_U30
K_U31

K_U32

K_KO1

K_KO2

S1A_U02

S1A_U03
S1A_U05
S1A_U07

S1A_U07

Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia nabytej
S1A_KO1
wiedzy i umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju zawodowego i
osobistego.
Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role; jest
S1A_KO2
zdolny do skutecznego komunikowania się ze specjalistami w swojej dziedzinie
oraz otwarty na budowanie relacji.

K_KO3

Jest zdolny do logicznego i analitycznego myślenia i potrafi prowadzić
samodzielnie pracę badawczą w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny
wobec wyników własnej pracy.

S1A_KO3

K_KO4

Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem praw
autorskich, prawidłowo interpretuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z
wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności profesjonalnego
zachowania, wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, ekonomiczne i
ekologiczne.
Umie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu projektów przedsięwzięć
gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne.
Jest zdolny do samodzielnej oceny zjawisk zachodzących we współczesnej
gospodarce globalnej, potrafi na forum grupy dyskutować na ich temat i

S1A_KO4

K_KO5
K_KO6

S1A_KO5
S1A_KO6
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K_KO7

K_KO8

formułować własne wnioski, stosując odpowiednią prezentację swoich
poglądów i obronę przyjętej argumentacji.
Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia pracy zawodowej i otwarty na
S1A_KO6
szansę komercyjnego wykorzystania swojej wiedzy, a także do podjęcia
kształcenia na studiach magisterskich, podyplomowych i różnych kursach.
Wykazuje postawę kreatywną i przedsiębiorczą, jest gotowy do podejmowania S1A_KO7
zawodowych wyzwań, wytrwale dąży do realizacji indywidualnych i
zespołowych przedsięwzięć, jest zdolny do brania odpowiedzialności za pracę
własną i innych.
Specjalność – Gospodarka Przemysłowa

K_KO9

Wykazuje się kreatywnością i samodzielnością myślenia, a także zdolnością do
kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, wytrwale dąży do realizacji
indywidualnych i zespołowych celów.

S1A_KO3

K_K10

Jest przygotowany do poruszania się na zmieniającym się rynku pracy oraz do
podejmowania decyzji dotyczących rozwoju kariery zawodowej.
Jest kreatywny w zakresie poszukiwań informacji i danych statystycznych,
wykazuje rzetelność w prowadzeniu samodzielnych badań.

S1A_KO4

K_K11

S1A_KO4

Specjalność – Finanse i rachunkowość
K_K12

K_K13

K_K14

Ma świadomość znaczenia sektora finansowego dla sfery realnej gospodarki i
jego szybkiego rozwoju oraz konieczności ciągłego uzupełniania posiadanej
wiedzy i doskonalenia nabytych umiejętności.
Wykazuje zdolność i gotowość do współpracy w realizacji wspólnych zadań,
jest zdolny do logicznego i analitycznego myślenia i przygotowany do
formułowania samodzielnych sadów i opinii.
Posiada zdolność adaptacji własnej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania
problemów pojawiających się w życiu zawodowym.

S1A_KO1

S1A_KO2

S1A_KO4

