Uchwała nr 92/2013
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 401/2012 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
drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1
pkt 5 i pkt 6 oraz § 58 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat
uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr 401/2012 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 drugiego stopnia na
Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w ten sposób, że załącznik przyjmuje treść określoną
w załączniku do niniejszej uchwały i stanowi integralną jej część.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik do uchwały
nr 92/2013 Senatu UP
Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia i ich odniesienie do efektów obszarowych
Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poziom kształcenia: studia II 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: magister
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 120
Symbol

Opis efektów kształcenia dla kierunku

Odniesienie
do efektów
obszarowych

WIEDZA
S2A_W01
S2A_W02
S2A_W04
S2A_W01
S2A_W02
S2A_W09

E2A_W01

zna mikroekonomię i makroekonomię na poziomie
rozszerzonym

E2A_W02

zna główne teorie ekonomii

E2A_W03

zna zależności występujące w gospodarce narodowej,
narzędzia i instrumenty ekonomiczne stosowane w skali
makroekonomicznej

S2A_W02

E2A_W04

ma znajomość krajowych i międzynarodowych instytucji
ekonomicznych i ich roli w gospodarce

S2A_W03
S2A_W07
S2A_W08

E2A_W05
E2A_W06

E2A_W07

E2A_W08_E

wykazuje znajomość metod badawczych stosowanych
w naukach ekonomicznych oraz orientację w podstawowej
literaturze ekonomiczno-społecznej
ma wiedzę z zakresu zastosowań metod ilościowych
w ekonomii

S2A_W06
S2A_W06

zna przepisy prawne i czynności związane z założeniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej; potrafi
scharakteryzować decyzje producentów i konsumentów

S2A_W05
S2A_W07
S2A_W10
S2A_W11

ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania oraz
prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego

S2A_W02

E2A_W09_E
E2A_W08_T
E2A_W09_T
E2A_W08_F
E2A_W09_F
E2A_W08_R

E2A_W09_R

E2A_W10_R

E2A_U01

zna specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych
w sektorze agrobiznesu oraz cele i narzędzia polityki rolnożywnościowej
zna i rozumie specyfikę funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w sektorze turystycznym
ma wiedzę na temat metod finansowania turystyki oraz
pozyskiwania środków publicznych na jej rozwój
ma pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz
zarządzania finansami podmiotów gospodarczych
w sektorze rolno-żywnościowym
zna metody diagnozy oraz oceny kondycji finansowej
podmiotów gospodarczych w agrobiznesie
zna i rozumie znaczenie rozwoju regionalnego w rozwoju
społeczno-gospodarczym kraju
zna podstawową terminologię oraz ma wiedzę o zasadach
i narzędziach prowadzenia polityk Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem polityki spójności oraz
polityki regionalnej
zna podstawowe pojęcia i zagadnienia teoretyczne dotyczące
programowania rozwoju regionalnego i aplikacji o środki
publiczne związane z rozwojem regionalnym
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki
charakteryzujące współczesną gospodarkę oraz na ich
podstawie ocenić sytuację społeczno-gospodarczą

E2A_U02

ma umiejętność analizy problemów gospodarczych w skali
mikro-, mezo- i makroekonomicznej

E2A_U03

potrafi wykorzystać modele ekonometryczne do diagnozy
i prognozowania zjawisk gospodarczych

E2A_U04

E2A_U05

E2A_U06

E2A_U07_E

potrafi wybrać i wykorzystać metody analizy
mikrekonomicznej w podejmowaniu podstawowych decyzji
menedżerskich
potrafi stosować podstawowe metody gospodarowania
kadrami w przedsiębiorstwie
posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej
jednego języka obcego nowożytnego zgodne z poziomem
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
potrafi identyfikować i interpretować zjawiska gospodarcze
wymagające działań polityki rolnej oraz ocenić rozwiązania
przyjmowane w ramach tej polityki

S2A_W08
S2A_W11
S2A_W11
S2A_W11
S2A_W11
S2A_W11
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W02
S2A_W06
S2A_W08
S2A_W02
S2A_W06
S2A_W08
S2A_U01
S2A_U02
S2A_U08
S2A_U04
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U02
S2A_U04
S2A_U08
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U05
S2A_U07
S2A_U09
S2A_U10
S2A_U11
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U07

E2A_U08_E

E2A_U07_T

E2A_U08_T

E2A_U07_F

E2A_U08_F

E2A_U09_F

potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
na rynku rolno-żywnościowym oraz wykorzystywać tę
wiedzę w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze
agrobiznesu
potrafi zidentyfikować podstawowe problemy z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze
turystycznym oraz zna sposoby ich rozwiązywania
potrafi przeprowadzić analizę potencjalnych źródeł
finansowania działalności turystycznej oraz aplikować
o środki publiczne związane z rozwojem turystyki
potrafi ocenić prowadzoną politykę finansową państwa oraz
stan finansów publicznych w kraju oraz jej znaczenie dla
sektora rolno-żywnościowego
potrafi zastosować wiedzę z zakresu rachunkowości
i zarządzania finansami do podejmowania decyzji
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorstw agrobiznesu
potrafi przeprowadzić analizę finansową podmiotu
gospodarczego oraz udzielić odpowiednich rekomendacji
z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-żywnościowego

E2A_U07_R

posiada umiejętność krytycznej oceny prowadzonej polityki
w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
polityki spójności oraz polityki regionalnej

E2A_U08_R

potrafi identyfikować kierunki rozwoju i narzędzia
wspomagania jednostek terytorialnych oraz aplikować
o środki publiczne związane z rozwojem regionalnym

E2A_U09_R

potrafi przygotować założenia dla budowy strategii rozwoju
i promocji wybranego regionu

S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U05
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U02
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U02
S2A_U03
S2U_U08
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
E2A_K01
E2A_K02
E2A_K03
E2A_K04
E2A_K05
E2A_K06
E2A_K07_E

potrafi propagować wiedzę ekonomiczną
ma świadomość etycznych zachowań zawodowych
i pełnionej roli społecznej
potrafi doradzać z zakresu usług oferowanych przez
instytucje rynkowego systemu finansowego
potrafi doradzić w zakresie problemów związanych
z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych
potrafi formułować opinie i wypowiedzi oraz
współpracować w grupie w celu rozwiązania określonego
problemu
rozumie i potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie sektora rolnożywnościowego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju

S2A_K02
S2A_K05
S2A_K02
S2A_K05
S2A_K02
S2A_K03
S2A_K01
S2A_K02
S2A_K01
S2A_K06
S2A_K06
S2A_K07
S2A_K04

E2A_K08_E
E2A_K07_T
E2A_K08_T
E2A_K07_F

E2A_K08_F

E2A_K07_R
E2A_K08_R

E2A_K09_R

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy
zespołów zajmujących się polityką rolno-żywnościową
potrafi doradzić w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej w sektorze turystycznym
potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu
przygotowania projektów związanych z rozwojem turystyki
w regionie
potrafi doradzić w zakresie zarządzania finansami
podmiotów gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym
potrafi pracować w grupie zadaniowej dokonującej diagnozy
stanu finansów podmiotów gospodarczych
z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw w sektorze
rolno-żywnościowym
rozumie i potrafi wyjaśnić decyzje polityczne z zakresu
polityki spójności i polityki regionalnej Unii Europejskiej
jest świadomy skutków integracji Polski z Unią Europejską
i jest przygotowany do dyskusji na ten temat oraz
wykorzystania środków z funduszy UE
potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu określenia
strategii rozwoju i promocji wybranego regionu

E – specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej
T – specjalność ekonomika turystyki przyrodniczej
F – specjalność finanse gospodarki żywnościowej
R – specjalność ekonomia regionalna i integracja europejska

S2A_K05
S2A_K05
S2A_K06
S2A_K07
S2A_K05
S2A_K06
S2A_K07
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K05
S2A_K06
S2A_K07

