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1. KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA 
2. KOD ISCED: 0311 Ekonomia 
3. FORMA/FORMY STUDIÓW: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
4. LICZBA SEMESTRÓW: 6 
5. TUTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: licencjat 
6. PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny 
7. DZIEDZINA NAUKI: nauki społeczne 
8. DYSCYPLINA NAUKOWA (dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż 1 dyscypliny wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach 

której będzie uzyskiwana ponad połowa punktów ECTS oraz określa liczbę punktów ECTS dla każdej z przypisanych dyscyplin): ekonomia i 
finanse – 162 ECTS (90%); nauki o zarządzaniu i jakości – 18 ECTS (10%) 

9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180 
1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia: 96 - studia stacjonarne , 63 - studia niestacjonarne 
2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% 

ogólnej liczby punktów ECTS): 111 
3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS): 71 
4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza 

niż 5 ECTS - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne:  kierunek przyporządkowany do dyscypliny w ramach nauk społecznych, 9 ECTS w ramach 
zajęć z zakresu nauk humanistycznych 

10. Łączna liczba godzin zajęć: 4680 – w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 
lub innych osób prowadzących zajęcia: 2560 – studia stacjonarne,  1711  – studia niestacjonarne. 
 
 
 
 
 



 
 

11. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta): 
 

Kierunek studiów Ekonomia w Piotrkowskiej Filii Uniwersytetu wpisuje się w nurt misji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Misja ta 
odwołuje się do słów Patrona, który podkreślał rolę wspólnych działań w służbie wartości uniwersalnych takich jak dobro, mądrość i prawda. 
Misją Uniwersytetu jest prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej, z uwzględnieniem i 
poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. Idea poszukiwania prawdy, stanowiąca fundament funkcjonowania społeczności 
akademickiej, musi wpisywać się w przestrzeń wolności badań naukowych i studiów. 

Na kierunku Ekonomia prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia, swobodnej wymiany poglądów i dbałości o 
jakość dydaktyki. 

Profil praktyczny na kierunku Ekonomia wkomponowany jest w Priorytet 1. strategii Uczelni, który zakłada wspieranie rozwoju dyscyplin , w 
których posiada zasoby kadrowe i bazę badawczą i które są zbieżne ze strategią rozwoju regionalnego. Zgodnie z pkt. 2.1 strategii województwa 
łódzkiego, należy tworzyć praktyczne kierunki kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr, szczególnie ważnych dla gospodarki regionu. 

Kierunek Ekonomia o profilu praktycznym wpisuje się w Priorytet 2. strategii, zakładający wysoką jakość i różnorodną ofertę kształcenia, m.in. 
w zakresie nauk ekonomicznych. Kierunek ten jest sposobem dostosowywania się Uczelni do zmian na regionalnym i krajowym rynku pracy oraz do 
zapotrzebowania społecznego, zgodnie z założeniami Polskich Ram Kwalifikacji. Kierunek ten poszerzy również ofertę zajęć dla studentów 
uczestniczących w międzynarodowej wymianie studentów (m.in. Erasmus +). 
Kierunek Ekonomia umożliwi także, w większym niż dotychczas zakresie, współpracę z partnerami zewnętrznymi, co wpisuje się w Priorytet 4. 
strategii Uczelni. Piotrkowska Filia UJK pogłębi współpracę z przedsiębiorstwami m.in. z firmami przemysłowymi, a także z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
 

Ukończenie studiów na kierunku Ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie 
mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w 
badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.  

Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie 
aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym. 

Podkreślić należy także aplikacyjny charakter studiów na kierunku Ekonomia. Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów 
do wyboru z zakresu Gospodarki samorządów terytorialnych oraz z zakresu Innowacji w gospodarce dają szansę na zdobycie praktycznych 
umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także 
osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu. 
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia: 



 zdobywa podstawową wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, 

 zna na poziomie średniozaawansowanym mikro- i makroekonomię, 

 dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych, 

 rozumie mechanizmy ekonomiczne zachodzące we współczesnych gospodarkach, 

 zna narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz wykorzystywane do rozwiązywania problemów decyzyjnych, 
strategicznych i operacyjnych. 

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia potrafi: 

 wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów, 

 korzystać ze źródeł, danych ekonomicznych, 

 prowadzić proste analizy procesów gospodarczych (w skali mikro- i makroekonomicznej), 

 weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je, 

 prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, 

 formułować własne opinie na temat zjawisk gospodarczych, 

 sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych, wskazując na przyczyny i skutki podejmowanych decyzji, 

 pracować w grupie rozwiązującej konkretne zadania ekonomiczne, 

 porozumiewać się językiem obcym na poziomie B2. 
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia wykazuje: 

 zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego ich poszerzania, doskonalenia, aktywność w podnoszeniu 
swoich kwalifikacji (w tym na studiach II stopnia), 

 samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz świadomość konsekwencji popełnionych błędów, 

 kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, 

 uczciwość i rzetelność w prowadzeniu badań i pracy zawodowej, 

 umiejętność komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy ekonomicznej, otwartość na świat i innych ludzi, 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne. 
 

W celu wykształcania w studentach umiejętności praktycznych, które przydadzą im się w późniejszym życiu zawodowym wzmacnia się i uzupełnia 
proces dydaktyczny o kontakt z praktyką gospodarczą. Studenci kierunku Ekonomia taki kontakt posiadają dzięki temu, że praktycy zapraszani są na 
zajęcia dydaktyczne, poprzez uczestnictwo i działalność w kołach studenckich, współpracę z Akademickim Biurem Karier, a także wyjazdy do 
przedsiębiorstw w trakcie realizacji niektórych zajęć dydaktycznych.  



 
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. W zależności od wybranej grupy przedmiotów 

pogłębia on wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych aspektów ekonomicznych, finansowych, społecznych dotyczących: 

 gospodarki samorządów terytorialnych, 

 innowacji w gospodarce. 
 
 
 

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu Innowacji w gospodarce jest uzyskanie wiedzy z zakresu 
prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności. Student uczy się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów 
gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. 
Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do działalności w zakresie: nowoczesnych 
metod konkurowania, kreowania i wprowadzania innowacyjnych produktów, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 
badawczo- rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy w tym z środków z funduszy Unii Europejskiej. 
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerskich średniego szczebla zarządzania; w 
przedsiębiorstwach  ( w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym  w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu 
oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej). 
Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 
 

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu Gospodarki samorządów terytorialnych jest uzyskanie wiedzy  
z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów oraz instytucji publicznych głównie samorządu 
terytorialnego. 
Uzyskane kwalifikacje są przydatne do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów w samorządowym oraz prywatnym sektorze usług publicznych (o 
charakterze gospodarczym i w organizacjach pomocy społecznej), jak i do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze usług 
komunalnych. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy w ekonomicznej obsłudze rolnictwa i rynku żywności.  
Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
12. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

 

 

 

Objaśnienie oznaczeń 

 

EKON1P (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku Ekonomia dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym, 

P6U (przed podkreślnikiem) – uniwersalne charakterystyki dla 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, 

WG  – głębia i zakres wiedzy,  

WK  – kontekst i uwarunkowania wiedzy,  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, 

UW  – umiejętności wykorzystania wiedzy,  

UK  – umiejętności komunikacyjne,  

UO  – umiejętności organizacyjne,  

UU  – umiejętności uczenia się,  

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, 

KK  – kompetencje krytyczne,  

KO  – kompetencje związane z odpowiedzialnością społeczną,  

KR  – kompetencje związane z rolami zawodowymi, 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Symbole efektów uczenia się dla 

kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku EKONOMIA absolwent: 
Odniesienie kierunkowych 

efektów uczenia się do:  
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w zakresie WIEDZY 

EKON1P_W01 Posiada  podstawową wiedzę o genezie ekonomii i jej miejscu w obszarze nauk 
społecznych. Zna i rozumie powiązania ekonomii z innymi dyscyplinami, a w 
szczególności: finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych. Zna mechanizm 
rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne oraz potrafi je odnieść do praktyki 

P6U _W P6S_WG 

EKON1P_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie ekonomiczne, najważniejsze 
twierdzenia i ich odniesienie do rzeczywistych zjawisk. 

P6U _W P6S_WG 
P6S_WK 

EKON1P_W03 Zna ogólną metodologię badań w zakresie ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem 
zastosowania narzędzi matematycznych,  statystycznych oraz ekonometrii praktycznej 
oraz potrafi je zastosować w praktyce 

P6U _W P6S_WG 
 

EKON1P_W04 Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą stosunków ekonomicznych oraz ich uwarunkowań 
w skali krajowej i międzynarodowej, w tym w ramach ugrupowań integracyjnych. 
Rozumie ich złożoność oraz potrafi zastosować tę wiedzę praktycznie w działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem Ekonomia 

P6U _W P6S_WG 
P6S_WK 

EKON1P_W05 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w szczególności 
związane ze zrównoważonym rozwojem. Rozumie złożoność zagadnień 
zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie w praktyce 

P6U _W P6S_WK 



EKON1P_W06 Posiada wiedzę - w stopniu zaawansowanym- dotyczącą polityki gospodarczej , 
społecznej i działalności JST. Rozumie dylematy wyborów dokonywanych na szczeblu 
makroekonomicznym i regionalnym oraz ich potencjalne skutki dla podmiotów 
gospodarczych  w praktyce 

P6U _W P6S_WG 
P6S_WK 

EKON1P_W07 Ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zna zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz prawne, finansowe i ekonomiczne 
uwarunkowania jej rozwoju . Rozumie założenia i dylematy społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

P6U _W P6S_WG 
P6S_WK 

EKON1P_W08 Posiada wiedzę w stopniu zaawansowanym z zakresu rachunkowości, w tym 
rachunkowości zarządczej, finansowej oraz zna możliwości jej praktycznego 
zastosowania w samodzielnie prowadzonym biznesie. 

P6U _W P6S_WG 
 

EKON1P_W09 Zna i rozumie istotę przedsiębiorczości, innowacyjności oraz uwarunkowania 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich znaczenie dla rozwoju i unowocześniania 
gospodarki krajowej.  Posiada wiedzę z zakresu możliwości finansowania 
przedsiębiorstw i potencjalnego wsparcia przedsiębiorczości. 

P6U _W P6S_WG 
P6S_WK 

EKON1P_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności  przemysłowej 
i prawa autorskiego oraz ich praktycznych zastosowań . Rozumie konieczność ochrony 
własności przemysłowej  i prawa autorskiego w  przedsiębiorstwie oraz zna przepisy 
prawne dotyczące ujawniania informacji w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

P6U _W P6S_WK 

EKON1P_W11 Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , udzielania pomocy przed-
medycznej oraz metod i technik uczenia się w tym zakresie. 

P6U _W P6S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

EKON1P _U01 Potrafi identyfikować i prawidłowo interpretować zjawiska i procesy społeczno-
gospodarcze zachodzące w gospodarce krajowej i gospodarce światowej, wykorzystując 
wiedzę z dyscypliny ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych, tj. finansów i nauki o 
zrządzaniu. 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U02 Potrafi wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów ujawniających się w procesach społeczno-

P6U_U P6S_UW 



gospodarczych( sytuacje kryzysowe, ryzyka, zagrożenia) w przedsiębiorstwie i innych 
organizacjach, w warunkach niepewności i ograniczonej przewidywalności. 

EKON1P _U03 Potrafi dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji ekonomicznej i finansowej 
z nich pochodzącej, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy zgromadzonej 
informacji oraz zastosować ją w praktyce 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U04 Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania koncepcyjne i praktyczne w przedsiębiorstwie 
i innych organizacjach, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U05 Potrafi dokonać wyboru oraz zastosować  właściwe metody i narzędzia, w tym techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT), do rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego 
wykonania zadań praktycznych w przedsiębiorstwie i innych organizacjach. 
Posiada umiejętność posługiwania się komputerem z wykorzystaniem programów 
komputerowych do prowadzenia rachunkowości oraz innych przedmiotów 
ekonomicznych 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U06 Potrafi prognozować praktyczne skutki procesów gospodarczych i zjawisk społecznych, 
oceniać ryzyka i zagrożenia z nimi związane, z wykorzystaniem standardowych metod i 
narzędzi stosowanych w dziedzinie nauk ekonomicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod ilościowych, w tym ekonometrii praktycznej 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U07 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi- prawnymi i etycznymi- w 
celu innowacyjnego wykonywania zadań, wynikających z działalności przedsiębiorstw. 

P6U_U P6S_UW 

EKON1P _U08 Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu ekonomii i 
dyscyplin pokrewnych, w tym finansów i rachunkowości oraz zarządzania. Umie 
wykorzystać tę terminologię w wystąpieniach i prezentacjach multimedialnych, 
dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych. 

P6U_U P6S_UK 

EKON1P _U09 Potrafi brać udział w debacie nad zagadnieniami współczesnej gospodarki, 
przedstawiając i oceniając opinie, stanowiska na temat problemów ekonomiczno-
społecznych ujawniających się zarówno w gospodarce krajowej, jak i międzynarodowej. 

P6U_U P6S_UK 

EKON1P _U10 Posiada  umiejętność planowania i organizowania pracy  własnej i zespołowej w 
przedsiębiorstwie i w innych organizacjach, wykorzystując wiedzę zdobytą w procesie 
kształcenia i w trakcie praktyk zawodowych 

P6U_U P6S_UO 
P6S_UW 

EKON1P _U11 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizacji własnego uczenia się przez 
całe życie, we wszystkich dostępnych formach doskonalenia oraz  uzupełniania wiedzy i 
umiejętności. 

P6U_U P6S_UU 

EKON1P _U12 Ma umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia P6U_U P6S_UK 



się Językowego. 

EKON1P _U13 Posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form aktywności fizycznej do poziomu swoich 
umiejętności sportowych i sprawności fizycznej, w celu uczestnictwa w kulturze 
fizycznej przez cale życie.* 

P6U_U P6S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

EKON1P_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście 
zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym uwarunkowań działania 
przedsiębiorstw i JST 

P6U_K P6S_KK 

EKON1P_K02 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w 
sferze społeczno-gospodarczej. W przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów z zakresu ekonomii jest gotowy do współpracy z 
ekspertami z danego obszaru 

P6U_K P6U_KK 

EKON1P_K03 Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych jako pracownik 
przedsiębiorstwa, urzędu lub innych organizacji bądź jako przedsiębiorca. Jest gotów do 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania 
działania na rzecz interesu publicznego. 

P6U_K P6U_KO 

EKON1P_K04 Działa w sposób przedsiębiorczy, respektując w działalności zasady społecznej 
odpowiedzialności biznesu,  oceniając działania własne oraz zespołów i organizacji, w 
których uczestniczy. 

P6U_K P6U_KO 

EKON1P_K05 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (pracownika firmy, 
urzędnika, kierownika zespołu, przedsiębiorcy) oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej w środowisku pracy i egzekwowania postawy etycznej od innych. 
Upowszechnia wzory właściwego postępowania poza środowiskiem pracy. 

P6U_K P6U_KR 

EKON1P_K06 Dba o dorobek i tradycje zawodu ekonomisty, przyjmując odpowiedzialność za skutki 
podejmowanych działań własnych, działań zespołów i organizacji, w których 
uczestniczy. 

P6U_K P6U_KR 

EKON1P_K07 Jest świadomy ryzyka w działalności gospodarczej i działania w sytuacji ograniczenia, a 
także konieczności ponoszenia konsekwencji decyzji swoich i zespołu 

P6U_K P6S_KR 

 
 

 



 
13. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI 

PROGRAMOWYMI: 
 

Przedmioty 

Minimalna 
liczba 

punktów 
ECTS 

Treści programowe 
Odniesienie do efektów 
uczenia się na kierunku 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 
OGÓLNEGO: 

   

1. Język obcy 9 Treści leksykalne: zagadnienia występujące w ogólnodostępnych i 
stosowanych na zajęciach podręcznikach na poziomie B2. 
Treści gramatyczne: zgodne z sylabusem podręczników 
przewidzianych dla poziomu B2 dla danego języka i zgodne z 
wymaganiami Europejskiego. Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy. 
Funkcje językowe: zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 
i pozwalające studentom na porozumiewanie się w języku obcym 

EKON1P _W01 
EKON1P _U12 
EKON1P_K01 

2. Techniki informacyjno-
komunikacyjne 

1 Wiedza z zakresu podstawowych pojęć informatycznych oraz 
wykorzystania niektórych narzędzi pod systemem Microsoft 
WINDOWS – Microsoft Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). 

EKON1P _W03 
EKON1P _U07 
EKON1P_K04 

3. Ochrona własności przemysłowej 
i prawa autorskiego 

1 Problematyka własności intelektualnej oraz jej ochrony. Zasady 
korzystania z dóbr niematerialnych z uwzględnieniem konsekwencji 

prawnych, społecznych i gospodarczych . 

EKON1P _W10 
EKON1P _U07 
EKON1P_K05 

4. Przedsiębiorczość 1 Podstawowa wiedza dotycząca przedsiębiorczości. Mechanizmy 
funkcjonowania przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. 
Przygotowanie do zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w 
praktyce gospodarczej. Wieloaspektowe spojrzenie na procesy 
gospodarcze. Wykorzystywanie teorii do interpretowania problemów 
praktyki gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 

EKON1P _W07 
EKON1P _W08 
EKON1P _W09 
EKON1P _U02 
EKON1P _U10 
EKON1P _U12 
EKON1P _K04 
EKON1P_K07 

5. Historia gospodarcza 2 Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju gospodarek i cywilizacji. 
Wskazanie korelacji między wydarzeniami politycznymi a sytuacją 

EKON1P _W01 
EKON1P _U06 



gospodarczą. 

6. Socjologia 2 Podstawowa wiedza z zakresu socjologii. Podstawy projektowania 
narzędzi badawczych. Teorie rozwoju społecznego. Globalne procesy , 
ruchy społeczne i zagrożenia cywilizacyjne. Posługiwanie się 
interpretacją zjawisk społecznych oraz analizą socjologiczną. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W03 
EKON1P_U01 
EKON1P_K02 

7. Przedmiot do wyboru w zakresie 
wsparcia w procesie uczenia się 

2 Przedmiot 1: Autopromocja i kreowanie wizerunku. Wiedza dotycząca 
procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, ich 
prawidłowości i zakłóceń.  Przygotowywanie wystąpień publicznych. 
Techniki w sztuce aktywnego słuchania. Działanie w stresie i 
sytuacjach problemowych.  
Przedmiot 2: Coaching i mentoring. Wiedza z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej. Budowanie relacji w 
grupie społecznej i organizacji . Rozwój kompetencji zawodowych. 
Idea i podstawy coachingu i mentoringu . 
Przedmiot 3: Metody wspomagania uczenia się. Mechanizmy 
psychologiczne oraz warunki środowiskowe wpływające na proces 
efektywnego uczenia się. Techniki i źródła w uczeniu się. 
Przedmiot 4: Metodyka procesu uczenia się. Metody, techniki i źródła 
w uczeniu się. Metody powtarzania i organizowania informacji. 
Przedmiot 5: Propedeutyka kultury akademickiej. Idea uniwersytetu. 
Kultura studiowania. Etos studenta. Pisane i niepisane normy życia 
akademickiego. Wzajemne relacje: wykładowca – student. Zagadnienie 
mentorstwa. Ułatwienia w dostępie do studiowania. Wirtualna 
uczelnia. 
Przedmiot 6: Radzenie sobie ze stresem. Podstawy psychologii stresu. 
Metody pomiaru stresu. Skutki stresu. Sposoby  radzenia sobie ze 
stresem w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W03 
EKON1P_W05 
EKON1P_W10 
EKON1P_W11 
EKON1P_U01 
EKON1P_U02 
EKON1P_U03 
EKON1P_U05 
EKON1P_U07 
EKON1P_K01 
EKON1P_K05 
EKON1P_K09 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE/   
KIERUNKOWE: 

   

1. Matematyka 5 Pojęcia , struktury oraz twierdzenia z zakresu analizy matematycznej i 
algebry liniowej niezbędne do studiowania na kierunku ekonomia. 
Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem aparatu współczesnej 
matematyki. Stosowanie teorii do interpretowania problemów praktyki 

EKON1P_W03 
EKON1P_U06 
EKON1P_K02 
 



gospodarczej. 

2. Mikroekonomia 4 Podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii. Popyt i podaż jako siły 
rynkowe. Elastyczność i jej zastosowania. Teoria wyboru konsumenta. 
Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe. 

EKON1P_W01 
EKON1P_U01 
EKON1P_U02 
EKON1P_K01 

3. Podstawy finansów 4 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów. 
Dokonywanie analizy systemu finansowego, polityki pieniężnej banku 
centralnego, rynków finansowych oraz ubezpieczeń gospodarczych. 
Powiązania finansowe w gospodarce. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W04 
EKON1P_W07 
EKON1P_U01 
EKON1P_U06 
EKON1P_K04 

4. Podstawy zarządzania 4 Podstawowe kategorie teorii organizacji i zarządzania. Organizowanie i 
zarządzanie małą organizacją na przykładzie małej firmy oraz 
gospodarstwa domowego. Praktyczne wykorzystanie wiedzy o 
organizacjach oraz zarządzaniu nimi. 

EKON1P_W01 
EKON1P_U01 
EKON1P_U02 
EKON1P_U03 
EKON1P_K01 

5. Podstawy prawa 2 Podstawowe pojęcia prawa oraz zasady ustrojowe współczesnego 
państwa. Omówienie budowy prawa oraz jego źródeł i 
obowiązywania. Źródła i podstawy prawa UE. 

EKON1P_W01 
EKON1P_U07 
EKON1P_K01 

6. Geografia ekonomiczna 2 Wiedza dotycząca geografii ekonomicznej. Wykorzystywanie 
podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznej analizy 
procesów i zjawisk jakie zachodzą w geografii ekonomicznej. 
Interpretowanie problemów  jakie w praktyce pojawiają się w geografii 
ekonomicznej. 

EKON1P_W01 
EKON1P_U01 
EKON1P_U08 
EKON1P_K01 

7. Polityka gospodarcza 2 Zapoznanie studentów z pojęciami, za pomocą których dokonuje się 
opisu zjawisk i procesów gospodarczych oraz z narzędziami polityki 
gospodarczej i ich funkcjonowaniem w gospodarce. Dokonywanie 
analizy i interpretacji podstawowych kategorii polityki gospodarczej a 
także kształtowanie umiejętności porównywania teorii polityki 
gospodarczej z realnymi procesami gospodarczymi. 

EKON1P_W04 
EKON1P_U01 
EKON1P_U02 
EKON1P_U09 
EKON1P_K01 

8. Zastosowanie statystyki w 
ekonomii 

3 Metody i narzędzia statystyki opisowej. Założenia, warunki 
stosowalności  i sposoby interpretacji poszczególnych miar 
statystycznych. Stosowanie poznanych metod i narzędzi statystycznych 

EKON1P_W03 
EKON1P_U03 
EKON1P_U04 



w ekonomii przy wykorzystaniu  programów komputerowych. EKON1P_K01 
EKON1P_K02 

9. Makroekonomia 4 Pojęcia służące do opisu procesów makroekonomicznych. Zależności 
makroekonomiczne z uwzględnieniem ich dynamiki. Interpretacja 
mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W04 
EKON1P_W06 
EKON1P_U01 
EKON1P_U09 
EKON1P_K02 
EKON1P_K06 

10. Rachunkowość 4 Istota i zasady  rachunkowości. Dokumentacja księgowa, oraz 
podstawowe sprawozdania finansowe jednostki gospodarczej. 
Umiejętność ewidencji operacji gospodarczych składających się na 
całokształt działalności podmiotu gospodarczego. Wykorzystanie 
wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych 
organizacji. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W02 
EKON1P_W08 
EKON1P_U02 
EKON1P_U05 
EKON1P_U08 
EKON1P_U11 
EKON1P_K02 
EKON1P_K06 

11. Finanse przedsiębiorstw 2 Pojęcia dotyczące finansów przedsiębiorstw i doskonalenie 
umiejętności w zakresie praktycznego ich wykorzystania w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Ważniejsze zasady 
finansowania przedsiębiorstw, oceny źródeł finansowania oraz 
znaczenia  majątku obrotowego i struktury kapitałowej. Problemy 
zmienności wartości pieniądza w czasie, finansowania projektów 
inwestycyjnych, możliwości kreowania rentowności przedsiębiorstwa 
poprzez zarządzanie źródłami finansowania. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W02 
EKON1P_W07 
EKON1P_U01 
EKON1P_U02 
EKON1P_U03 
EKON1P_K02 
EKON1P_K05 

12. Finanse publiczne 2 Pojęcie i rodzaje finansów, klasyfikacja zjawisk finansowych, funkcje 
finansów publicznych. System podatkowy i bankowy. Powiązania 
finansowe w gospodarce. Analiza danych dochodów i wydatków 
budżetowych. Skutki deficytu budżetowego i długu publicznego. 

EKON1P_W01 
EKON1P_W06 
EKON1P_U03 
EKON1P_U05 
EKON1P_U09 
EKON1P_K01 
EKON1P_K02 



13. Ubezpieczenia majątkowo-
osobowe 

2 Definicja i klasyfikacja ubezpieczeń. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego. 
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia i jej 
elementy. Dyrektywy Unii Europejskiej  w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych. Podstawowe parametry rynku ubezpieczeniowego. 

EKON1P_W08 
EKON1P_U03 
EKON1P_U08 
EKON1P_K01 
EKON1P_K02 

14. Przedsiębiorczość i 
konkurencyjność firm 

2 Rodzaje przedsiębiorczości. Przedsiębiorca i jego cechy. Rola 
przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Prawa i obowiązki 
pracownika oraz pracodawcy. Marketing w przedsiębiorstwie. 
Konkurencyjność gospodarki – strategie konkurencji. 

EKON1P_W07 
EKON1P_W08 
EKON1P_W09 
EKON1P_U02 
EKON1P_K04 

15. Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

2 Zaawansowana wiedza w dziedzinie międzynarodowych stosunków 
gospodarczych w zakresie koncepcji teoretycznych i możliwości ich 
wykorzystania w praktyce, w tym zapoznanie studentów z 
mechanizmem funkcjonowania wymiany międzynarodowej dóbr i 
usług, przepływów kapitałowych i czynnika pracy. Przygotowanie do 
swobodnego posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomii 
międzynarodowej, ze wskazaniem na możliwości praktycznego 
zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej. 

EKON1P _W02 
EKON1P _W04 
EKON1P _U01 
EKON1P _U09 
EKON1P _K01 
EKON1P _K02 

16. Gospodarka oparta na wiedzy 1 Istota koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Podstawowe 
mechanizmy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Efekty gospodarki 
opartej na wiedzy: oszczędność czasu, materiałów, kosztów, uczciwa 
konkurencja, zdobywanie przewagi konkurencyjnej, robotyzacja, 
automatyzacja, ekonomika czasu wolnego. Praktyka jako weryfikator 
wiedzy teoretycznej. 

EKON1P _W01 
EKON1P _W02 
EKON1P _W04 
EKON1P _U01 
EKON1P _U03 
EKON1P _K01 

17. Polityka społeczna 1 Formy realizacji i instrumenty polityki społecznej. Charakterystyka 
podstawowych problemów polityki społecznej i ich znaczenie. 
Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej w wybranych 
jednostkach i instytucjach samorządu terytorialnego. Polityka państwa 
dotycząca realizacji polityki społecznej. 

EKON1P _W06 
EKON1P _U02 
EKON1P _U09 
EKON1P _K01 

18. Analiza ekonomiczna 3 Istota, zakres analizy ekonomicznej i jej znaczenie w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Podstawowe pojęcia oraz metody analizy 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ocena sytuacji ekonomicznej i  
finansowej przedsiębiorstw. Zastosowanie poznanych metod analizy 

EKON1P_W01 
EKON1P_W02 
EKON1P_W03 
EKON1P_U01 



ekonomicznej w praktyce. EKON1P_U02 
EKON1P_K01 
EKON1P_K02 

19. Ekonomia integracji europejskiej 2 Istota i formy integracji europejskiej. Zasady jej funkcjonowania i 
rodzaje. Jednolity rynek wewnętrzny. Budżet i finansowanie Unii 
Europejskiej. Charakterystyka wybranych polityk wspólnotowych: 
wspólna polityka handlowa,  rolna, polityka celna, polityka 
konkurencji, polityka transportowa, polityka energetyczna, polityka 
socjalna, polityka ekologiczna. Integracja monetarna w ramach 
wspólnoty europejskiej. 

EKON1P_W02 
EKON1P_W04 
EKON1P_U01 
EKON1P_U08 
EKON1P_K02 
EKON1P_K06 

20. Ekonometria praktyczna 2 Przedstawienie podstawowych pojęć i metod stosowanych w 
ekonometrii oraz problematyki specyfikacji, estymacji i weryfikacji 
modelu ekonometrycznego. Konstruowanie i weryfikacja modelu 
ekonometrycznego oraz wnioskowanie na jego podstawie. 
Wykorzystania oprogramowania komputerowego do przeprowadzania 
modelowania zjawisk gospodarczych. 

EKON1P _W03 
EKON1P _U03 
EKON1P _U04 
EKON1P _K01 
EKON1P _K03 
EKON1P _K07 

21. Europejska polityka regionalna 2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej. Cele, zasady, 
podmioty, instrumenty europejskiej polityki regionalnej. 
Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej. Wybrane 
teorie rozwoju regionalnego   

EKON1P _W01 
EKON1P _W04 
EKON1P _U01 
EKON1P _U03 
EKON1P _U08 
EKON1P _K01 

22. Gospodarka regionalna 4 Wiedza dotycząca: gospodarki regionalnej, rozwoju regionalnego i 
lokalnego, strategii rozwoju regionalnego i lokalnego , zarządzania 
gospodarką regionalną i lokalną. Wykorzystywanie podstawowej 
wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznej analizy procesów i zjawisk 
jakie zachodzą w gospodarce regionalnej. Interpretowanie problemów  
jakie w praktyce pojawiają się w gospodarce regionalnej. 

EKON1P _W01 
EKON1P _W02 
EKON1P _W04 
EKON1P _W05 
EKON1P _W09 
EKON1P _U01 
EKON1P _U03 
EKON1P _U08 
EKON1P _U09 
EKON1P _K01 
EKON1P _K02 



23. Gospodarka a środowisko 2 Wiedza dotycząca gospodarki a środowiska. Wykorzystywanie 
podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznej analizy 
procesów i zjawisk jakie zachodzą między gospodarką a środowiskiem. 
Wieloaspektowe spojrzenie na funkcjonowanie gospodarki a 
środowiska oraz do interpretowanie problemów  jakie w praktyce 
pojawiają się między gospodarką a środowiskiem. 

EKON1P _W01 
EKON1P _W04 
EKON1P _W05 
EKON1P _U01 
EKON1P _U02 
EKON1P _U03 
EKON1P _U08 
EKON1P _U09 
EKON1P _K01 
EKON1P _K02 

24. Zakładanie i prowadzenie własnej 
firmy 

2 Aspekty prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej. Procedura 
zakładania firmy. Ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej. Formy opodatkowania malej firmy w Polsce. Ewidencje 
podatkowe polskich małych przedsiębiorstw. Formy prawne 
zatrudniania pracowników. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń 
społecznych 

EKON1P _W01 
EKON1P _W07 
EKON1P _U05 
EKON1P _U10 
EKON1P _K03 
EKON1P _K04 
EKON1P _K07 

25. Ekonomia rozwoju 1 Zaawansowana wiedza z zakresu  rozwoju gospodarczego 
w warunkach globalizacji. Podstawowe kategorie ekonomii rozwoju, ze 
wskazaniem na możliwości praktycznego zastosowania zdobytej 
wiedzy teoretycznej. 
Problemy krajów rozwijających się. 

EKON1P _W04 
EKON1P _W06 
EKON1P _U01 
EKON1P _U10 
EKON1P _K02 

26. Wykład monograficzny w języku 
obcym 

3 Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu mikroekonomii, 
makroekonomii i polityki gospodarczej w języku angielskim i 
niemieckim. Zajęcia w kolejnych semestrach (2, 4, 6) stanowią 
kontynuację zajęć z semestru poprzedniego. 

EKON1P _W01 
EKON1P _W02 
EKON1P _U01 
EKON1P _U02 
EKON1P _K01 
EKON1P _K02 

27. Seminarium dyplomowe 15 Zapoznanie seminarzystów z metodami pracy naukowej oraz strukturą 
pracy licencjackiej.   Przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań 
formalnych przy pisaniu pracy licencjackiej. Przygotowanie planu i 
rozdziałów zgodnie z przyjętym celem pracy licencjackiej.  Prezentacja 
i dyskusja nad poszczególnymi częściami pracy licencjackiej. Pomoc w 

EKON1P _W03 
EKON1P _W10 
EKON1P _U03 
EKON1P _U08 
EKON1P _U11 



kształtowaniu umiejętności w projektowaniu zadań organizacji, 
analizowaniu i interpretowaniu skutków podejmowanych działań. 

EKON1P _K01 
EKON1P _K05 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:    

1. grupa przedmiotów z zakresu 
GOSPODARKI 
SAMORZĄDOW 
TERYTORIALNYCH 

54 Do grupy należą następujące przedmioty: 
- Organizacja i zadania samorządu terytorialnego 
- Rachunkowość w sektorze publicznym 
- Prawo administracyjne i gospodarcze 
- Współpraca samorządu z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
- Gospodarka komunalna 
- Przedsiębiorczość i innowacje w rozwoju terytorialnym 
- Zamówienia publiczne w samorządzie 
- Ekologia w skali lokalnej 
- Regionalny rynek pracy 
- Budżet jednostki samorządu terytorialnego 
- Planowanie przestrzeni 
- Samorząd terytorialny na świecie 
- Źródła finansowania samorządu terytorialnego 
- PR w administracji publicznej 
- Etyka w instytucjach publicznych 
 
Treści programowe: Wiedza dotycząca idei, organizacji i zadań 
samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje 
prawne z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego, 
wykładnia w dziedzinie zamówień publicznych. Zasady rachunkowości 
budżetowej, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych w 
sektorze publicznym. Formy współpracy z otoczeniem jednostek 
samorządowych. Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw 
komunalnych. Innowacje w ujęciu regionalnym i lokalnym. 
Wieloaspektowe spojrzenie na ekologię i ochronę środowiska w skali 
lokalnej. Współczesne metody regulowania rynku pracy. System 
planowania przestrzennego w Polsce. Wpływ i znaczenie etyki na 
kształt stosunków społecznych oraz w procesie tworzenia więzi 
międzyludzkich zwłaszcza w aspekcie instytucjonalnym. 

EKON1P _W01 
EKON1P _W02 
EKON1P _W04 
EKON1P _W05 
EKON1P _W06 
EKON1P _W07 
EKON1P _W08 
EKON1P _W09 
EKON1P _W10 
EKON1P _U01 
EKON1P _U02 
EKON1P _U03 
EKON1P _U05 
EKON1P _U06 
EKON1P _U07 
EKON1P _U08 
EKON1P _U09 
EKON1P _U10 
EKON1P _K01 
EKON1P _K02 
EKON1P _K05 
EKON1P _K06 
EKON1P _K07 



 
 

2. grupa przedmiotów z zakresu 
INNOWACJI W 
GOSPODARCE 

54 Do grupy należą następujące przedmioty: 
- Rachunkowość finansowa 
- Statystyczna analiza procesów gospodarczych 
- Rola innowacji w gospodarce rynkowej 
- Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
- Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 
- Rachunkowość zarządcza 
- Zarządzanie ryzykiem działalności 
- Sprawozdawczość finansowa 
- Absorpcja i transfer technologii 
- Ekonomika inteligentnych obiektów technicznych 
- Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 
- Nowoczesne produkty bankowe i instrumenty rynku kapitałowego 
- Ekonomika eksploatacji obiektów technicznych 
- Biznesplan projektów innowacyjnych 
- Innowacje w przemyśle rolno-spożywczym 
 
Treści programowe: Istota i teorie innowacji. Ewolucja innowacji w 
gospodarce światowej. Analiza i ocena wpływu innowacji na 
gospodarkę kraju i regionu. Użytkowanie nowych technologii i 
posługiwanie się nimi w praktyce tworzenia i pozyskiwania innowacji 
na potrzeby przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie. Obsługa i 
bezpieczeństwo obiektów technicznych. Inteligentne obiekty 
techniczne, obszary ich zastosowania oraz ich efektywność. Struktura i 
reguły sporządzania biznesplanu. Stosowanie metod statystycznych w 
ocenie zjawisk gospodarczych. Zasady, metody oraz znaczenie 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Sporządzanie i analiza 
sprawozdań finansowych. Charakterystyka systemu podatkowego, akty 
prawne, instytucje podatkowe.  
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PRAKTYKI (wymiar, zasady i 
forma): 

26 Praktyki są realizowane w wymiarze 6 miesięcy (780 godzin, w tym 30 
godzin przygotowania do praktyk),  zarówno dla studentów studiów 

EKON1P_W01 
EKON1P_W02 



stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  
Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach gospodarczych 
(państwowych lub prywatnych), urzędach oraz innych jednostkach 
organizacyjnych (zakładach pracy), z którymi Uniwersytet  zawarł 
porozumienie w sprawie organizacji praktyk. 
Praktyki studenckie mogą być realizowane również jako: 

 praktyka odbywana indywidualnie przez studenta, 

 praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą, 

 wolontariat w uprawnionych instytucjach. 
Studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie, na 
podstawie skierowania z Uniwersytetu lub umowy o pracę. 
W czasie trwania praktyki student jest zobowiązany do: 

 realizacji programu praktyk zawodowych, 

 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu 
odbywania praktyk. 
 
Organizację praktyk zawodowych i nadzór dydaktyczno – 
wychowawczy na kierunku sprawuje nauczyciel akademicki, powołany 
na instytutowego opiekuna praktyk zawodowych.  
 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z programu 
właściwego dla określonego kierunku studiów oraz zadań 
wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki 
ze strony zakładu pracy. 
Zaliczenie następuje na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki 
studenckiej poświadczonego ze strony zakładu przez osobę 
odpowiedzialną za realizację praktyki studenckiej oraz wypełnionego 
Dziennika Praktyk. 
Praktykę zalicza opiekun praktyk oceną w skali od 2 do 5.  

EKON1P _U10 
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EKON1P_K05 

Razem 180   

Język polski – lektorat obowiązkowy dla 4 W ramach przedmiotu realizowane będą treści dotyczące nauczania EKON1P _W01 



obcokrajowców (4 ECTS za przedmiot 
otrzymują obcokrajowcy) 

języka polskiego (lektorat), w treści nauczania włączono zagadnienia 
związane z polską kulturą (filmem, teatrem), historią i tradycją. W 
obrębie przedmiotu będą też realizowane zagadnienia związane z 
kształceniem umiejętności sprawnego pisania. 
Treści leksykalne: zagadnienia, które występują w stosowanych na 
zajęciach podręcznikach na poziomie B2 (np. szkoła i studia; moda i 
uroda; praca, rynek pracy; sklepy, handel, konsumpcja; urzędy i usługi; 
słownictwo ekonomiczne; życie polityczne w Polsce; przyroda i 
środowisko) 
Treści gramatyczne: Zgodne z sylabusem podręczników 
przewidzianych dla poziomu B2 dla danego języka i zgodne z 
wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy 
Funkcje językowe: zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 
i pozwalające studentom na porozumiewanie się w języku obcym (np. 
branie czynnego udziału w dyskusjach, wyrażanie emocji oraz 
wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego 
punktu widzenia w formie ustnej i pisemnej, dokonywanie prezentacji) 

EKON1P _U12 
EKON1P _K01 
 

Razem dla obcokrajowców 184   
 

 
Studentów studiów stacjonarnych obowiązują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, zajęciom tym nie przypisuje się 
punktów ECTS. 
Studentów obowiązuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze 4 godzin, w zakresie 
uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia. 
Studentów obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godzin. 

 
 
 
 
 
 



14. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE 
CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA:  

 
Prowadzący określa szczegółowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji, a następnie umieszcza je w karcie przedmiotu.  

 
Podstawą oceny realizacji efektów uczenia się są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta w trakcie studiów takie jak: kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekt - według 
instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Wszystkie dodatkowe formy zaliczenia wymagają dodatkowych instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu realizowanego 
w ramach wykładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 
Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 
a) Egzamin ustny  powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników.  
b) Egzamin pisemny może być organizowany w  formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w której jest 

możliwe właściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo przerwać  lub 
unieważnić egzamin, gdy w sytuacji gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych materiałów, urządzeń i z 
pomocy innych osób). 

3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę 
otrzymaną przez studenta na zaliczeniu.  

 
 
Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe weryfikuje się zakładane efekty uczenia się, prace oceniane są przez promotora i 
recenzenta, 

2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia,  weryfikacja efektów 
następuje zgodnie z regulaminem praktyk na poszczególnych kierunkach, 

3) wymianę międzynarodową studentów – uzyskiwanie od studentów  informacji   dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 

4) osiągnięcia kół naukowych - informacja zwrotna poprzez uzyskiwane recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na 
konferencjach, przyznane stypendium Rektora i Ministra). 

 
 
 

 


