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Uchwała nr 519/06/2015
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
zmieniającą Uchwałę nr 435/06/2012 Senatu UR
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
na Wydziale Ekonomii
W związku z §23 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku
i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1370) oraz §36 ust. 1 pkt i Statutu Senat
Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia co następuje:
§1
W Uchwale nr 435/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Ekonomii wprowadza się
następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1, stanowiący opis efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (stacjonarne i niestacjonarne),
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2, stanowiący opis efektów kształcenia dla kierunku ekonomia, studia
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (stacjonarne i niestacjonarne),
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Zmiany, o których mowa w §1, dotyczą programów kształcenia i programów studiów
w tym planów studiów, począwszy od nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku
akademickim 2015/2016.
§3
Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Ekonomii.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Aleksander Bobko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 519/06/2015
Senatu UR
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA
Nazwa kierunku: ekonomia
Poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscypliny naukowe: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu
Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru
kształcenia

WIEDZA
K_W01
K_W02
K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07
K_W08
K_W09

K_W10
K_W11
K_W12

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk
ekonomicznych.
Objaśnia związki nauk ekonomicznych z naukami
pokrewnymi.
Rozpoznaje podstawowe zasady i koncepcje teorii,
ekonomii, podstaw zarządzania i finansów w zakresie
ewolucji struktur gospodarczych w ujęciu mikro
i makroekonomicznym.
Rozpoznaje istotę procesów integracji i globalizacji w
kontekście efektywności gospodarowania, przepływu
kapitałów i doskonalenia metod zarządzania.
Identyfikuje wzajemne relacje pomiędzy
organizacjami gospodarczymi i społecznymi i ich
oddziaływanie na zmiany struktur gospodarczych.
Wskazuje rodzaje powiązań podmiotów
gospodarczych w zakresie organizacyjnoekonomicznym i finansowym oraz czynniki je
kształtujące.
Opisuje prawidłowości funkcjonowania rynku oraz
rolę człowieka w kształtowaniu jego struktur.
Dobiera odpowiednie metody do analizy i prezentacji
danych z zakresu właściwych dyscyplin.
Wymienia podstawowe przepisy prawa dotyczące
funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz
instytucji krajowych i międzynarodowych.
Rozpoznaje procesy zmian struktur gospodarczych
oraz określa ich przyczyny, przebieg i skutki.
Charakteryzuje ewolucję powiązań instytucjonalnych
podmiotów gospodarczych i społecznych.
Identyfikuje podstawowe zasady ochrony własności
intelektualnej.

S1A_W01
S1A_W01
S1A_W02

S1A_W03

S1A_W03

S1A_W04

S1A_W05
S1A_W06
S1A_W07

S1A_W08
S1A_W09
S1A_W10

K_W13

K_W14

K_U01
K_U02

K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

K_U07
K_U08

K_U09
K_U10

K_U11
K_U12

K_U13
K_U14

K_U15

K_K01

Charakteryzuje funkcjonowanie przedsiębiorstw,
wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, nauk
o zarządzaniu i finansów.
Identyfikuje przejawy indywidualnej
przedsiębiorczości zgodnie z wybraną specjalnością.
UMIEJĘTNOŚCI

S1A_W11

Analizuje zjawiska i procesy zachodzące
w gospodarce.
Stosuje teoretyczną wiedzę ekonomiczną do
rozwiązywania podstawowych problemów w obszarze
funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstwa.
Potrafi pozyskiwać i analizować dane dotyczące
procesów rozwoju gospodarczego i społecznego.
Projektuje proste zadania badawcze i proponuje
sposoby ich realizacji.
Analizuje przyczyny i ocenia przebieg zjawisk
gospodarczych i społecznych.
Ma umiejętność wykorzystywania podstawowych
metod i narzędzi prognozowania procesów
gospodarczych i społecznych.
Wykorzystuje normy i standardy w procesie analizy
ekonomiczno-finansowej.
Wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w procesie
poszukiwania optymalnych rozwiązań dylematów
gospodarczych i społecznych.
Rozumie przebieg i analizuje czynniki zjawisk
gospodarczych.
Ma umiejętność przygotowywania prac pisemnych
w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień
z ekonomii, finansów i zarządzania.
Uwzględnia podejście operacyjne w kształtowaniu
struktur organizacyjno-ekonomicznych.
Ma umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych
w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień
z ekonomii, finansów i zarządzania.
Projektuje prezentacje problemów ekonomicznych
z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Posługuje się literaturą obcą w identyfikacji zjawisk
gospodarczych wykorzystując zdobyte umiejętności
językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.
Potrafi wykorzystywać podstawowe aplikacje
komputerowe do rozwiązywania problemów
ekonomicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

S1A_U01

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role oraz współodpowiedzialność za realizowane
zadania.

S1A_K02

S1A_W11

S1A_U01

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U03
S1A_U04

S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07

S1A_U08
S1A_U09

S1A_U08
S1A_U10

S1A_U10
S1A_U11

S1A_U06

K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
K_K09

Rozumie potrzebę ciągłego poznawania
zmieniających się warunków gospodarowania.
Przejawia postawy samodzielnego działania
w uczeniu się i organizacji pracy.
Posiada kompetencje do określania priorytetów przy
realizacji postawionego zadania.
Chętnie identyfikuje uwarunkowania procesu i podaje
własne rozstrzygnięcie problemu.
Jest otwarty na uczestniczenie w przygotowaniu
projektów gospodarczych i społecznych.
Chętnie poszerza wiedzę i doskonali swoje
umiejętności.
Prezentuje aktywną postawę wobec zmieniających się
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Wykazuje postawę przedsiębiorczą w odniesieniu do
kształtowania własnej kariery zawodowej zgodnie
z wybraną specjalnością.

S1A_K01
S1A_K03
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K06
S1A_K06
S1A_K07

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Aleksander Bobko

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 519/06/2015
Senatu UR
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU EKONOMIA
Nazwa kierunku: ekonomia
Poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscypliny naukowe: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu
Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru
kształcenia

WIEDZA
K_W01

Definiuje w szerokim zakresie pojęcia z zakresu nauk
ekonomicznych.

S2A_W01

K_W02

Wskazuje istotne związki nauk ekonomicznych
z naukami z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

S2A_W01

K_W03

Charakteryzuje nurty myśli ekonomicznej.

S2A_W01

K_W04

Rozpoznaje nowoczesne koncepcje teorii ekonomii,
zarządzania i finansów w zakresie ewolucji struktur
gospodarczych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym

S2A_W02

K_W05

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu uwarunkowań zmian
struktur gospodarczych.

S2A_W03

K_W06

Identyfikuje powiązania gospodarcze w głównych
obszarach ekonomicznych w ujęciu krajowym
i międzynarodowym.

S2A_W04

K_W07

Rozpoznaje determinanty procesów integracji
i globalizacji we współczesnej gospodarce
w kontekście efektywności gospodarowania,
przepływu kapitałów i stosowania nowoczesnych
metod zarządzania.

S2A_W04

K_W08

Wieloaspektowo opisuje prawidłowości
funkcjonowania rynku oraz rolę człowieka
w kształtowaniu jego struktur.

S2A_W05

K_W09

Rozpoznaje zaawansowane metody i narzędzia opisu,
w tym techniki pozyskiwania danych oraz
modelowania procesów gospodarczych z zakresu
właściwych dyscyplin.

S2A_W06

K_W10

Posiada wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania
otoczenia prawnego podmiotów gospodarczych
i instytucji w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

S2A_W07

K_W11

Prezentuje procesy zmian struktur gospodarczych oraz
określa ich przyczyny, przebieg i skutki w sposób
wariantowy.

S2A_W08

K_W12

Określa determinanty więzi instytucjonalnych i ich
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu
ewolucyjnym.

S2A_W09

K_W13

Zna zasady ochrony własności intelektualnej i rozumie
potrzebę ich stosowania.

S2A_W10

K_W14

Identyfikuje przejawy indywidualnej
przedsiębiorczości zgodnie z wybraną specjalnością.

S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Potrafi analizować zjawiska i procesy zachodzące
w gospodarce i wskazuje na powiązania między tymi
procesami w ujęciu makro- i mega ekonomicznym.

S2A_U01

K_U02

Potrafi pozyskiwać i analizować dane dotyczące
procesów rozwoju gospodarczego i społecznego,
wykorzystując zaawansowane metody matematycznostatystyczne.

S2A_U02

K_U03

Formułuje na bazie wiedzy teoretycznej własne opinie
i sądy dotyczące problemów w obszarze
funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstwa.

S2A_U02

K_U04

Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania
przyczyn i przebiegu zjawisk gospodarczych
i społecznych.

S2A_U03

K_U05

Formułuje i weryfikuje hipotezy badawcze dotyczące
przebiegu zjawisk gospodarczych i społecznych.

S2A_U03

K_U06

Ma umiejętność wykorzystywania zaawansowanych
metod i narzędzi prognozowania procesów
gospodarczych i społecznych.

S2A_U04

K_U07

Potrafi posługiwać się normami i standardami
w procesie analizy złożonych zagadnień z ekonomii,
finansów i zarządzania.

S2A_U05

K_U08

Wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w procesie
kreatywnych poszukiwań rozwiązań problemów
gospodarczych i społecznych.

S2A_U06

K_U09

Dokonuje samodzielnie krytycznej analizy
przydatności rozwiązań problemów gospodarczych
i społecznych.

S2A_U07

K_U10

Dostrzega nowe problemy badawczy i poddaje je
pogłębionej analizie.

S2A_U08

K_U11

Ma umiejętność przygotowywania różnych typów prac
pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących
zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania.

S2A_U09

K_U12

Ma umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych
w języku polskim i obcym dotyczących wybranych
zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania.

S2A_U10

K_U13

Posługuje się literaturą obcą w identyfikacji zjawisk
gospodarczych i społecznych.

S2A_U11

K_U14

Posługuje się fachowym słownictwem
w przedstawianiu zjawisk społeczno-gospodarczych
w języku obcym, wykorzystując zdobyte umiejętności
językowe na poziomie B2+Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.

S2A_U11

K_U15

Potrafi wykorzystywać zaawansowane aplikacje
komputerowe do rozwiązywania problemów
ekonomicznych.

S2A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role oraz odpowiedzialność za realizowane zadania.

S2A_K02

K_K02

Rozumie własną potrzebę ciągłego poznawania
i inspiruje innych w procesie identyfikacji
zmieniających się warunków gospodarowania.

S2A_K01

K_K03

Przejawia postawy samodoskonalenia się w procesie
zdobywania wiedzy i umiejętności.

S2A_K03

K_K04

Posiada kompetencje do określania priorytetów przy
realizacji postawionego zadania.

S2A_K03

K_K05

Podejmuje wyzwanie rozstrzygnięcia dylematów
związanych z zawodem ekonomisty.

S2A_K04

K_K06

Prezentuje aktywną i twórczą postawę
w formułowaniu własnych rozstrzygnięć problemu
z uwzględnieniem wielokierunkowych skutków
gospodarczych i społecznych.

S2A_K05

K_K07

Posiada świadomość konieczności samodzielnego
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin i dyscyplin
naukowych w celu krytycznej analizy zjawisk
gospodarczych.

S2A_K06

K_K08

Wykazuje postawę twórczą w zakresie organizacji
i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

S2A_K07

K_K09

Rozumie własną i zbiorową odpowiedzialność za
podejmowane decyzje społeczne i gospodarcze.

S2A_K04

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Aleksander Bobko

