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Efekty uczenia się dla kierunku studiów Agri-food Economics and Trade 

 

Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma kształcenia: studia stacjonarne 

Kierunek przyporządkowany do: 

dziedziny nauk społecznych 

dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse  

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Kierunkowe efekty uczenia się zostały określone w sposób ściśle odpowiadający charakterystykom drugiego stopnia dla kwalifikacji na 

poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; Dz. U., poz. 

2218) 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się Course learning outcomes 

 WIEDZA – absolwent zna i rozumie: KNOWLEDGE – the graduate knows and understands: 

ET2A_W01 

w pogłębionym stopniu teorie ekonomii oraz miejsce ekonomii 

i jej relacje w systemie nauk, w tym prawa i uwarunkowania 

ekonomii; 

zaawansowaną metodologię badań w naukach ekonomicznych  

in-depth details of economic theories, and the place and 

relationships of economics in the science system, including 

economic laws and conditions; 

a sophisticated research methodology for economic sciences  
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ET2A_W02 

w pogłębionym stopniu zależności występujące w gospodarce 

narodowej, z uwzględnieniem mechanizmów gospodarki 

otwartej oraz narzędzia i instrumenty ekonomiczne stosowane 

w skali makroekonomicznej (w tym instrumenty zagranicznej 

polityki ekonomicznej) 

in-depth details of interdependencies in the national 

economy, including open economy mechanisms and 

macroeconomic tools and instruments (international 

economic policy and other instruments) 

ET2A_W03 

w pogłębionym stopniu istotę i rolę krajowych oraz 

międzynarodowych instytucji ekonomicznych, zwłaszcza 

związanych z obrotem międzynarodowym 

in-depth details of the essence and role of national and 

international economic institutions, especially those dealing 

with international trade  

ET2A_W04 

zasady funkcjonowania i prawidłowości rozwoju sektora rolno-

żywnościowego i obszarów wiejskich; 

cele i narzędzia polityki rolno-żywnościowej stosowane w skali 

krajowej i międzynarodowej oraz funkcjonowanie rynków 

rolnych i żywnościowych 

functioning principles and development patterns of the agri-

food sector and rural areas; 

agri-food policy objectives and tools used at national and 

international level; the functioning of agricultural and food 

markets 

ET2A_W05 

specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

w sektorze agrobiznesu w warunkach gospodarki otwartej; 

zagadnienia ekonomii gospodarstwa domowego, w tym 

ekonomiki konsumpcji żywności 

the specific functioning of agribusiness operators in an open 

economy; 

household economics, including food consumption 

economics 

ET2A_W06 
specyfikę finansowania podmiotów gospodarczych w sektorze 

agrobiznesu 
specificities of financing methods for agribusiness operators 

ET2A_W07 

zaawansowane metody badań ekonomicznych, w tym metody 

ekonometryczne oraz modele równowagi, w badaniu zjawisk 

i procesów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

wymiany międzynarodowej 

sophisticated economic research methods, including 

econometric methods and equilibrium models, used in 

studying economic phenomena and processes, with 

particular reference to international trade 

ET2A_W08 

przepisy prawne i czynności związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z uwzględnieniem działalności na 

rynkach zagranicznych 

legal regulations and measures related to doing business, 

including in international markets 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi: SKILLS – the graduate knows how to: 
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ET2A_U01 

zinterpretować dane i wskaźniki charakteryzujące współczesną 

gospodarkę oraz na ich podstawie ocenić sytuację społeczno-

gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu 

międzynarodowego 

interpret data and indicators that characterize a modern 

economy, and use it as a basis to assess the socioeconomic 

situation, with particular focus on international trade 

ET2A_U02 

wybrać i wykorzystać metody i narzędzia do analizy 

problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- 

i makroekonomicznej oraz do diagnozy i prognozowania 

zjawisk gospodarczych w skali krajowej i międzynarodowej 

(w tym zastosować modele ekonometryczne, modele 

równowagi oraz zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne) 

select and use methods and tools for economic analyses at 

micro, meso and macro levels and for diagnosing and 

forecasting economic phenomena at national and 

international levels (including the use of econometric 

models, equilibrium models and sophisticated information 

and communication techniques)  

ET2A_U03 

identyfikować, analizować i oceniać zjawiska gospodarcze 

wymagające działań polityki rolno-żywnościowej i handlowej 

oraz oceniać adekwatność i skuteczność rozwiązań 

przyjmowanych w ramach tych polityk w skali krajowej 

i międzynarodowej 

identify, analyze and assess economic phenomena which 

require an agri-food and trade policy to be put in place; and 

assess the adequacy and effectiveness of solutions 

implemented under such policies at national and 

international level 

ET2A_U04 

analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk na rynkach 

rolno-żywnościowych oraz wykorzystywać tę wiedzę 

w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze 

agrobiznesu, z uwzględnieniem biznesu międzynarodowego 

analyze the causes and progress of processes and phenomena 

taking place in agri-food markets; and rely on that 

knowledge in running an agribusiness, including in an 

international business environment 

ET2A_U05 

przeprowadzić analizę potencjalnych źródeł finansowania 

działalności podmiotów agrobiznesu, z uwzględnieniem 

podmiotów podejmujących działalność na rynkach 

zagranicznych 

analyze the potential sources of financing for agribusiness 

operators, including operators entering international markets 

ET2A_U06 

komunikować się i prowadzić dyskusję na tematy 

specjalistyczne oraz upowszechniać wiedzę ekonomiczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych stosunków 

gospodarczych 

communicate and discuss specialized topics, and disseminate 

economic knowledge with particular focus on international 

economic relations 
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ET2A_U07 

posługiwać się na poziomie wyższym specjalistyczną 

terminologią ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

międzynarodowych stosunków gospodarczych 

use specialized and sophisticated economic terminology, 

with particular focus on international economic relations 

ET2A_U08 
uczyć się w sposób ustawiczny oraz planować rozwój własny 

i innych osób 

engage in lifelong learning and plan personal development 

for himself/herself and other people 

ET2A_U09 pracować w zespole be a team player 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do: SOCIAL SKILLS – the graduate is ready to: 

ET2A_K01 
propagowania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej na 

potrzeby ogółu społeczeństwa i lokalnych społeczności 

promote economic knowledge and use it for the society as 

a whole and for local communities 

ET2A_K02 

funkcjonowania w środowisku gospodarki rynkowej (krajowej 

i międzynarodowej) oraz propagowania i wdrażania idei 

przedsiębiorczości 

operate in a (national and international) market economy 

environment, and promote and implement the concept of 

entrepreneurship 

ET2A_K03 
odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, mając 

świadomość etosu pracy i etycznych zachowań 

function properly in his/her professional role, being aware of 

deontological and ethical considerations  

ET2A_K04 
ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji 

zawodowych i osobistych 

continuously improve his/her education and professional and 

personal competences 

ET2A_K05 

krytycznej oceny odbieranych treści, formułowania własnych 

wypowiedzi i ocen oraz do przywództwa i współpracy w grupie 

w celu rozwiązania określonego problemu 

critically assess what is communicated to him/her, formulate 

his/her own statements and opinions, lead a group and 

cooperate with group members to solve a problem 

 


