
Uchwała nr 160/2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 400/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku 

ekonomia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów 

pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę nr 400/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia 

o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na 

Wydziale Ekonomiczno-Społecznym (zmienioną uchwałą nr 91/2013 z dnia 25 września 

2013 r.) w ten sposób, że załącznik przyjmuje treść określoną w załączniku do niniejszej 

uchwały i stanowi integralną jej część. 

 

§ 2 

 

Efekty kształcenia określone w załączniku do niniejszej uchwały obowiązują od roku 

akademickiego 2018/2019. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 
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Załącznik do uchwały 

nr 160/2018 Senatu UPP 

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia i ich odniesienie do efektów obszarowych 

 

 

Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku do: 

obszaru kształcenia: nauki społeczne 

dziedziny nauki: nauki ekonomiczne 

dyscypliny naukowej: ekonomia 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Kierunkowe efekty kształcenia zostały określone w sposób ściśle odpowiadający 

charakterystykom drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 6 w zakresie 

nauk społecznych (załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, Dz. U., poz. 1594) 

Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku 

 WIEDZA – absolwent zna i rozumie: 

E1A_W01 

główne teorie ekonomii oraz miejsce ekonomii i jej relacje w systemie nauk – 

w tym prawa i uwarunkowania ekonomii na poziomie podstawowym;  

ogólną metodologię badań ekonomicznych 

E1A_W02 

podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki, w tym gospodarki 

żywnościowej na poziomie kraju i regionu oraz narzędzia i instrumenty polityki 

gospodarczej i społecznej 

E1A_W03 

przestrzenne zróżnicowanie gospodarki oraz współczesne struktury 

gospodarcze na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-

żywnościowego 

E1A_W04 

podstawowe teorie i mechanizmy ekonomiczne działające w sferze 

międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz podstawowe zasady 

międzynarodowej polityki handlowej 

E1A_W05 

podstawowe teorie i zagadnienia integracji rynków i polityk w Unii 

Europejskiej (w tym Wspólnej Polityki Rolnej) oraz finansowe aspekty 

działania UE 

E1A_W06 
elementy i podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansowego, 

instytucji i rynków finansowych 

E1A_W07 

podstawowe teorie, prawidłowości oraz zadania polityki gospodarczej 

i społecznej, a także narzędzia tych zadań w zakresie kierunku i specjalności 

studiów 
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E1A_W08 
zasady funkcjonowania, zarządzania i finansowania działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego 

E1A_W09 
podstawowe metody badań ekonomicznych, w tym metody statystyki opisowej 

i ekonometrii w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych 

E1A_W10 

podstawowe przepisy prawne i czynności związane z założeniem 

i prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego)  

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi: 

E1A_U01 
identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne 

oraz wskaźniki charakteryzujące współczesną gospodarkę 

E1A_U02 
identyfikować, analizować i interpretować podstawowe narzędzia polityki 

gospodarczej oraz jej skutki ekonomiczne i społeczne  

E1A_U03 

identyfikować, analizować i interpretować podstawowe narzędzia polityki 

handlowej (krajowej i międzynarodowej) oraz jej skutki ekonomiczne i 

społeczne 

E1A_U04 

posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią z zakresu integracji 

europejskiej, analizować bieżące funkcjonowanie UE oraz aplikować o 

fundusze UE 

E1A_U05 

zastosować podstawowe metody i narzędzia analizy, diagnozy i prognozowania 

sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, instytucji i 

jednostek samorządu terytorialnego  

E1A_U06 

posługiwać się miarami statystycznymi (budować i interpretować proste modele 

ekonometryczne) oraz stosować technologie przetwarzania, gromadzenia 

i przesyłania informacji w formie elektronicznej 

E1A_U07 

posługiwać się podstawowymi pojęciami i specjalistyczną terminologią oraz 

prowadzić dyskusję w problematyce zgodnej z programem kształcenia 

(kierunkiem studiów) 

E1A_U08 
posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

E1A_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

E1A_U10 planować i organizować pracę - indywidualną oraz w zespole 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do: 

E1A_K01 
upowszechniania wiedzy ekonomicznej w różnych środowiskach oraz 

wykorzystywania jej na potrzeby ogółu społeczeństwa i społeczności lokalnych  

E1A_K02 
funkcjonowania w środowisku gospodarki rynkowej oraz propagowania 

i wdrażania idei przedsiębiorczości 

E1A_K03 
odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, mając na uwadze 

świadomość etycznych zachowań i dbałość o dobro zawodu 

E1A_K04 dalszego kształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 

E1A_K05 formułowania wypowiedzi i oceny oraz współpracy w zespole w celu 

rozwiązania określonego problemu  

 


