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Opis zakładanych efektów kształcenia 

dla kierunku ekonomia drugiego stopnia kształcenia 
 Opis efektów kształcenia zgodnie z charakterystykami uniwersalnymi i II stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) Szkolnictwa Wyższego dla poziomu 6 – kierunek 

ekonomia, II stopnia, profil praktyczny 

 

 

 

 

 

Lp. 

Efekty  

kształcenia  

dla kierunku 

ekonomia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia  

dla kierunku  ekonomia -  studia drugiego stopnia,  

profil praktyczny 

Po ukończeniu studiów drugiego  stopnia  

na kierunku  ekonomia absolwent: 

Odniesienie  

do 

charakterys

tyki 

drugiego 

stopnia 

PRK dla 

obszaru 

kształcenia 

w zakresie 

nauk 

społecznych 

  

Wiedza      

  K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, o 

ich miejscu i relacjach w systemie nauk, w tym w szczególności 

do obszaru nauk społecznych. 

P7S_WG 
   

  

 K_W02   Rozróżnia i charakteryzuje pojęcia oraz prawidłowości 

rozwoju gospodarki i jej elementów składowych jako całości 

oraz powiązania i zależności z gospodarkami innych krajów. 

P7S_WG 
  

  

 K_W03  Dysponuje pogłębioną wiedzą o różnych rodzajach  struktur, 

instytucjach społecznych, prawnych i ekonomicznych w 

gospodarce narodowej oraz ich relacjach w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

P7S_WG 

 

  

 K_W04  Posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach między strukturami, 

instytucjami społecznymi i ekonomicznymi w mikro i 

makroskali. 

P7S_WG   

 K_W05   Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych oraz 

występujących prawidłowościach między strukturami, 

instytucjami i jednostkami gospodarczymi.   

P7S_WG   

K_W06 Posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu jednostki w 

społeczeństwie, w strukturze społecznej i gospodarczej, o roli 

człowieka w  konstytuowaniu  tych struktur oraz o 

podstawowych zasadach społecznych potrzebnych do 

prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa w ramach 

współczesnego modelu gospodarki rynkowej. 

P7S_WG   



K_W07 Zna szeroki zakres terminologii  nauk o organizacji i 

zarządzaniu, podstawowe koncepcje i metody organizacji i 

zarządzania oraz relacje i powiązania między poszczególnymi 

obszarami działalności i funkcjami zarządzania w 

przedsiębiorstwach i w innych organizacjach. 

P7S_WG 

P7S_WK 

  

 K_W08 Dobiera i proponuje w sposób pogłębiony wybrane techniki i 

narzędzia pozyskiwania właściwych danych oraz różnych 

innych materiałów źródłowych, potrzebnych do opisywania i 

oceny przebiegu zjawisk i procesów ekonomicznych. 

 P7S_WG   

K_W09 Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia analizy 

ekonomicznej, kategorie, modele i teorie ekonomiczne, za 

pomocą których może opisywać i oceniać struktury, instytucje i 

jednostki gospodarcze oraz procesy/zjawiska zachodzące w nich 

i między nimi. 

P7S_WG   

K_W10   Ma pogłębioną wiedzę w zakresie definiowania i stosowania 

norm prawnych regulujących działanie instytucji społecznych i 

jednostek gospodarczych, ich  struktury i rządzące nimi 

prawidłowości oraz o źródłach tych norm, naturze, zmianach i 

sposobach ich działania. 

P7S_WG 

P7S_WK 

  

K_W11 Ma pogłębioną wiedzę o zasadach etyki zawodowej, w tym 

etyki zawodu ekonomisty. 

P7S_WK   

K_W12   Dysponuje pogłębioną wiedzą o kierunkach zmian i 

prawidłowościach w gospodarce, o jej strukturach, instytucjach, 

jednostkach gospodarczych i więziach ekonomicznych, na bazie 

postępujących procesów integracji i globalizacji oraz o 

przyczynach, przebiegu, skali i praktycznych skutkach tych 

zmian.    

P7S_WG   

K_W13   Ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji poglądów 

głównych szkół ekonomicznych. 
P7S_WG   

K_W14   Zna i rozumie źródła, podstawowe pojęcia i zasady  z zakresu 

ochrony prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, 

a także  podstawy regulacji prawnych o bezpieczeństwie i 

higienie pracy. 

P7S_WK   

K_W15  Zna rolę i znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce, w tym 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej  wiedzę z zakresu nauk 

ekonomicznych. 

P7S_WK   

Kierunkowe efekty kształcenia  K_W 

  

  

1. Specjalność      ekonomika i organizacja ochrony zdrowia (EiOOZ)   

 KEiOOZ_W01 Zna i rozumie obowiązujące akty prawne (ustawodawcze i 

wykonawcze) regulujące status prawny, organizację i 

funkcjonowanie jednostek i instytucji tworzących system 

ochrony zdrowia oraz regulacje prawne zakresu 

przedmiotowego ubezpieczeń i świadczeń zdrowotnych.   

P7S_WG 

 

  

KEiOOZ_W02 Dysponuje wiedzą o cechach ubezpieczeniowego modelu 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce i o innych modelach  

(budżetowych i rezydualnych) w pozostałych krajów Unii 

Europejskiej oraz zna procedurę kontraktowania usług 

użyteczności publicznej, w zakresie opieki i ochrony zdrowia.   

P7S_WG 

 

 

  



KEiOOZ_W03 Ma pogłębianą wiedzę o planowaniu, organizacji i źródłach 

finansowania działalności  jednostek systemu ochrony zdrowia 

w teorii i w praktyce oraz o zależnościach pomiędzy rynkiem 

usług zdrowotnych a rolą państwa (rządu) w finansowaniu 

systemu ochrony zdrowia i przepływu środków w obszarze 

tego systemu.   

P7S_WG 

 

 

 

  

KEiOOZ_W04 Zna i rozumie konieczność stosowania metod rachunku 

ekonomicznego oraz metod rozliczeń i ich efektów 

ekonomicznych w usługach opieki i ochrony zdrowia przy 

wykorzystaniu zastosowań systemów informatycznych w tego 

rodzaju usługach oraz  posiada wiedzę na temat możliwości 

komunikacji drogą elektroniczną z płatnikami i kooperantami 

jednostek opieki i ochrony zdrowia. 

P7S_WG 

 

 

  

KEiOOZ_W05  Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach sprawozdań finansowych i 

budżetowych sporządzanych w publicznych i niepublicznych 

jednostkach systemu ochrony zdrowia i metodach 

przeprowadzania   analizy i oceny finansowej tych jednostek.  

P7S_WG 

 

  

2.   Specjalność     Ekonomia menadżerska (EM)   

 KEM_W01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiaru i analizy 

głównych kategorii mikro- i makroekonomicznych oraz zna ich 

praktyczne zastosowanie. 

P7S_WG   

KEM_W02 Posiada poszerzoną wiedzę na temat metod i narzędzi 

stosowanych przy dokonywaniu optymalnych wyborów 

ekonomicznych. 

P7S_WG   

KEM_W03 Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

w warunkach ryzyka i zmiennego otoczenia społeczno – 

gospodarczego. 

P7S_WG   

KEM_W04 Zna metody i techniki prowadzenia negocjacji w warunkach 

podwyższonego ryzyka. 
P7S_WG   

3. Specjalność     Ekonomika sektora publicznego (ESP)   

 KESP_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę o typach organizacji sektora 

publicznego oraz ich podstawowych elementach. 
P7S_WG   

KESP_W02 Posiada rozszerzoną wiedzę o relacjach między organizacjami 

sektora publicznego (i ich elementami) oraz między nimi i 

innymi organizacjami w ich otoczeniu. 

P7S_WG   

KESP_W03 Posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach rządzących 

organizacjami sektora publicznego. 
P7S_WG   

KESP_W04 Posiada pogłębioną wiedzę o procesach zmian w organizacjach 

sektora publicznego, o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencji tych zmian.  

P7S_WG   

KESP_W05 Posiada rozszerzoną wiedzę o poglądach na temat organizacji 

publicznych i ich struktur oraz rodzajów więzi organizacyjnych 

i historycznej ewolucji poglądów na organizacje sektora 

publicznego 

P7S_WG   

4.  Specjalność     Rachunkowość i controlling (RiC)    

 KRiC_W01 Zna podstawowe metody oceny kondycji finansowej instytucji 

sektora finansowego, umie  wymienić i scharakteryzować 

rodzaje ratingów, zna zasady ich konstrukcji oraz najważniejsze 

istniejące systemy ratingowe. 

P7S_WG   

KRiC_W02 Zna istotę i instrumentarium rachunkowości finansowej i umie 

ją wykorzystać zarówno przy księgowaniu operacji jak i 

podejmowaniu decyzji zarządczych.  

P7S_WG   



KRiC_W03 Potrafi opisać proces rejestracji operacji gospodarczych i ich 

wpływ na sytuację jednostki organizacyjnej przy wykorzystaniu 

różnorodnych narzędzi. Potrafi powiązać funkcjonowanie 

systemu rachunkowości z oceną funkcjonowania jednostki 

organizacyjnej z uwzględnieniem specyfiki różnych organizacji 

w tym instytucji finansowych. 

P7S_WG   

KRiC_W04 Potrafi klasyfikować składniki aktywów i pasywów, elementy 

rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych. Ma 

rozszerzoną wiedzę o rodzajach i zasadach sporządzania 

sprawozdań finansowych, oraz o metodach i narzędziach 

badawczych analizy finansowej przedsiębiorstw. 

P7S_WG   

5.  Specjalność     Doradztwo gospodarcze (DG)   

 KDG_W01 Zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, 

zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych    
P7S_WG   

KDG_W02 Zna zasady tworzenia i finansowania działalności gospodarczej i 

ich ewidencji, pozyskiwania kapitału dla rozwoju 

przedsiębiorczości, analizy opłacalności przedsięwzięć 

gospodarczych oraz mechanizmów controlingu.   

P7S_WG 

P7S_WK 

  

KDG_W03 Zna metody pobudzania przedsiębiorczości i kreatywności 

pracowniczej oraz zna techniki twórczego myślenia i 

rozwiązywania problemów    

P7S_WG   

KDG_W04 Zna metody i techniki prowadzenia negocjacji w  warunkach 

podwyższonego ryzyka 
P7S_WG   

KDG_W05 Zna i rozróżnia produkty i usługi finansowe dla gospodarstw 

domowych, ma wiedzę o możliwościach inwestycyjnych i 

budowie własnego kapitału a także portfela produktów rynku 

finansowego. Zna techniki pozyskiwania informacji z zakresu 

finansów osobistych     

P7S_WG   

 KDG_W06 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiaru i analizy 

głównych kategorii mikro- i makroekonomicznych oraz zna ich 

praktyczne zastosowanie 

P7S_WG   

Umiejętności     

 K_U01 Dobiera, interpretuje i wyjaśnia procesy i zjawiska ekonomiczne 

oraz analizuje wzajemne relacje między nimi w zakresie 

różnych obszarów/segmentów działalności gospodarczej. 

P7S_UW   

K_U02  Umie krytycznie dobierać dane i inne materiały źródłowe oraz 

metody potrzebne do analizowania  konkretnych procesów i  

zjawisk ekonomicznych, zachodzących w mikro i makro skali.   

P7S_UW   

K_U03 Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu 

ekonomii do opisu oraz analizowania i formułowania własnych 

opinii co do przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 

ekonomicznych, w kontekście ich dalszego i bliższego otoczenia 

gospodarczego. 

P7S_UW   

K_U04  Umie posługiwać się pojęciami, metodami  i narzędziami w 

diagnozowaniu  stanu konkretnych procesów i zjawisk 

gospodarczych, w celu analizy ich przebiegu (ex post, bieżącej i 

ex ante) w ujęciu przyczynowo-skutkowym.   

P7S_UW   

K_U05 Potrafi prawidłowo rozpoznawać, określać  oraz analizować 

przebieg i przyczyny procesów,  zjawisk i zdarzeń, 

zachodzących w otoczeniu gospodarczym, w tym stawiać proste 

hipotezy badawcze, weryfikować je i  przedstawiać własne, 

praktyczne  opinie w tym zakresie. 

P7S_UW   



K_U06 Potrafi w oparciu o prawidłowo rozpoznane dane i materiały 

źródłowe oraz przy zastosowaniu  zaawansowanych metod i 

technik dokonywać prognoz oraz modelować złożone procesy  

gospodarcze. 

P7S_UW   

K_U07 Umie dostrzegać i szczegółowo  wskazywać determinanty 

zmian zachodzące w otoczeniu gospodarczym oraz  ich 

właściwe znaczenie. 

P7S_UW   

K_U08 Umie dobierać i sprawnie posługiwać się normami i  zasadami 

(prawnymi, zawodowymi, etycznymi), regulującymi 

funkcjonowanie jednostek gospodarczych, przy rozwiązywaniu 

konkretnych zadań i problemów ekonomicznych. 

P7S_UW   

K_U09  Ma świadomość posiadania zdobytej wiedzy i w oparciu o 

krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności  posiada 

umiejętność wykorzystywania jej w różnych zakresach i 

formach podjętej działalności zawodowej ekonomisty.  

P7S_UW   

 K_U10  Potrafi samodzielnie, w oparciu o zdobytą wiedzę, proponować 

rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych w 

określonych obszarach praktycznych ekonomii, oraz określać i 

przeprowadzać procedury/sposoby ich 

rozstrzygnięć/efektywnego wykonania, z umiejętnością 

właściwego wyjaśniania spornych kwestii.  

P7S_UW   

K_U11 Umie, w  przeprowadzaniu procedury/sposobu postępowania w 

rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i wykonywaniu 

zadań zawodowych,   samodzielnie dobierać i stosować środki, 

metody pracy i dobre praktyki w celu ich efektywnego  

wykonywania.    

P7S_UW   

K_U12  Posiada umiejętności rozumienia, formułowania i analizowania 

procesów i zjawisk  gospodarczych oraz formułowania 

problemów/zagadnień badawczych, doboru  prawidłowych 

metod i technik badawczych oraz przedstawiania, 

interpretowania w ujęciu przyczynowo-skutkowym wyników 

badań, wyciągania praktycznych wniosków i  wskazywania 

kierunków dalszych badań i analiz. 

P7S_UW   

K_U13 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac 

pisemnych w języku polskim i języku obcym (uznawanym za 

podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku ekonomia), w których w sposób 

precyzyjny i spójny przedstawia zagadnienia ekonomiczne, 

korzystając z dorobku obszaru nauk  społecznych, w 

szczególności ekonomii.    

P7S_UW   

K_U14 Dysponuje pogłębioną umiejętnością przygotowania wystąpień 

ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie 

zagadnień o tematyce ekonomicznej, korzystając z dorobku 

ekonomii i nauk pokrewnych.   

P7S_UW   

Kierunkowe efekty kształcenia  K_U 

  

  

1. Specjalność      ekonomika i organizacja ochrony zdrowia (EiOOZ)   

 KEiOOZ_U01 Umie właściwie identyfikować strukturę źródeł finansowania 

działalności jednostek systemu ochrony zdrowia, przeprowadzać 

ich analizę, oraz  rozróżniać te jednostki, które znajdują się w 

trudnej sytuacji finansowej.  

P7S_UW   



KEiOOZ_U02 Umie dobierać i stosować metody rachunku ekonomicznego w 

operacyjnym i strategicznym zarządzaniu jednostkami ochrony 

zdrowia, formułować problemy decyzyjne, analizować potencjał  

ekonomiczny i kadrowy, oceniać uwarunkowania prawne, 

społeczne i ekonomiczne zmiennego otoczenia tego rodzaju 

usług użyteczności publicznej.   

P7S_UW   

KEiOOZ_U03 Umie opisać i przedstawić specyfikę istotnych warunków w 

ramach zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie 

opieki i ochrony zdrowia.     

P7S_UW   

KEiOOZ_U04 Dostrzega, rozumie i ocenia wpływ zmiany wydatków 

publicznych na finansowanie rozwoju jednostek systemu 

ochrony zdrowia i poziomu zaspokajania potrzeb społecznych w 

zakresie usług tego systemu.  

P7S_UW   

KEiOOZ_U05 Umie rozpoznawać, analizować i oceniać procesy i zjawiska 

ekonomiczne w jednostkach systemu ochrony zdrowia oraz 

posługiwać się informatycznymi systemami wspomagającymi 

podejmowanie decyzji w  tych jednostkach.   

P7S_UW   

2.   Specjalność   Ekonomia menadżerska (EM)   

 KEM_U01 Potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne 

do prognozowania sytuacji ekonomicznych 
P7S_UW   

KEM_U02 Potrafi podejmować optymalne decyzje ekonomiczne i 

umiejętnie wykorzystywać wyniki prowadzonych ekspertyz 

ekonomiczno – finansowych. 

P7S_UW   

KEM_U03 Potrafi prawidłowo dobierać i stosować metody służące 

realizacji postawionych celów gospodarczych. 
P7S_UW   

KEM_U04 Potrafi prawidłowo dobierać źródła finansowania projektów 

gospodarczych oraz prowadzić negocjacje w procesach 

decyzyjnych. 

P7S_UW   

3. Specjalność   Ekonomika sektora publicznego (ESP)   

 KESP_U01 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu 

ekonomiki sektora publicznego w praktyce funkcjonowania 

organizacji sektora publicznego. 

P7S_UW   

KESP_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społeczno-gospodarczych, rozszerzoną o umiejętność 

pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w obszarze 

ekonomiki sektora publicznego, z zastosowaniem metody 

badawczej. 

P7S_UW   

KESP_U03 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania typowych 

prac pisemnych w języku polskim dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł. 

P7S_UW   

KESP_U04 Potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz – i 

międzysektorowych, uwzględniając specyfikę prawną, 

finansową i organizacyjną problemów sektora publicznego.  

P7S_UW   

4.  Specjalność     Rachunkowość i controling (RiC)   

 KRiC_U01 Potrafi prezentować sytuację jednostki gospodarczej za pomocą 

systemu rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych źródeł danych, a także potrafi wybrać 

optymalny sposób rejestracji operacji gospodarczych dla danego 

zdarzenia gospodarczego. 

P7S_UW   



KRiC_U02 Potrafi wyjaśnić związek konsekwencji operacji gospodarczych 

z sytuacją kapitałowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz 

procesem tworzenia zysku. Odróżnia informacje istotne od 

informacji nieistotnych w podejmowaniu decyzji zarządczych; 

skutecznie dobiera narzędzia rachunkowości zarządczej i 

controllingu w zależności od potrzeb zarządczych. 

P7S_UW   

KRiC_U03 Potrafi przewidzieć wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację 

rachunkową i podatkową podmiotu gospodarczego i 

wykorzystać wiedzę do wyboru optymalnej formy prowadzenia 

rachunkowości i opodatkowania. 

P7S_UW   

KRiC_U04 Umie ocenić kondycję finansową instytucji sektora 

finansowego,  a także wykorzystać ratingi instytucji 

finansowych jako narzędzie wspomagającego podejmowanie 

decyzji finansowych 

P7S_UW   

KRiC_U05 Posiada umiejętność konstrukcji modelu zarządzania finansami 

w gospodarstwie domowym, umie w praktyce zastosować 

metody oceny atrakcyjności form dokonywania oszczędności i 

inwestycji oraz optymalizacji wydatków. 

P7S_UW   

5.  Specjalność     Doradztwo gospodarcze (DG)   

 KDG_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące na 

rynkach finansowych zwłaszcza pod kątem ich pozyskiwania 

dla dalszego rozwoju działalności   

P7S_UW   

KDG_U02 Potrafi podejmować optymalne decyzje ekonomiczne i 

umiejętnie wykorzystywać wyniki prowadzonych badań 

ekonomiczno- finansowych, realizowanego controlingu dla 

rozwoju działalności   

P7S_UW   

KDG_U03 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie nauk 

prawnych, ekonomicznych i norm etycznych do rozwiązywania 

konkretnych problemów    

P7S_UW   

KDG_U04 Dostrzega potrzebę integracji celów własnych z celami 

przedsiębiorstwa    
P7S_UW   

KDG_U05 Potrafi stosować system ewidencji przedsięwzięć 

gospodarczych oraz na jego podstawie dokonywać ocen 
P7S_UW   

Kompetencje społeczne       

     

  

 K_K01  Rozumie potrzebę dalszego i ciągłego uczenia się w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,   w 

szczególności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, 

umiejętności oraz posiadanych kompetencji społecznych w 

zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych oraz 

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K02   Potrafi aktywnie pracować i współdziałać w grupie pełniąc w 

niej różne role, zarówno na szczeblu wykonawczym jak i 

kierowniczym.   

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K03 Jest zdolny do wykonywania pracy w zespole, w tym do 

planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania oraz 

kierowania zespołem. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K04  Potrafi odpowiednio identyfikować, wybierać, określać i 

przedstawiać hierarchię celów i priorytety służące realizacji 

określonego/nych przez siebie lub innych zadania/ń.    

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  



K_K05  Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy i sporne kwestie 

w praktyce wykonywania zawodu ekonomisty. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K06 Umie praktyczne stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w 

przygotowywaniu projektów społecznych i ekonomicznych oraz 

przewidywać i ponosić odpowiedzialność za skutki tych działań. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K07 Potrafi wnieść wkład  w przygotowaniu projektów społecznych 

(gospodarczych, politycznych, obywatelskich), uwzględniając 

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K08   Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę oraz pogłębiać i 

doskonalić umiejętności w  zakresie nauk ekonomicznych oraz 

społecznych i o rozszerzonym  wymiarze interdyscyplinarnym. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

K_K09  Potrafi myśleć i działać w sposób profesjonalny, etyczny i 

przedsiębiorczy optymalnie wykorzystując zdobytą wiedzę 

ekonomiczną. 

Brak 

odniesienie 

do PRK 

  

Kierunkowe efekty kształcenia  K_K 

  

  

1. Specjalność      ekonomika i organizacja ochrony zdrowia (EiOOZ)   

 KEiOOZ_K01 Jest świadomy znaczenia ciągłego występowania i 

uwzględniania  zmian w otoczeniu (dalszym i bliższym) 

funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia i 

wynikającej z tego powodu konieczności ciągłego dokształcania 

się  i uczenia przez całe życie zawodowe oraz motywowania do 

uczenia się innych osób pracujących w grupie. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KEiOOZ_K02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie w procesie 

kontraktowania świadczeń systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

oraz w procedurach przebiegu zamówień publicznych na 

świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, wskazując na 

ich słabe i mocne strony.  

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KEiOOZ_K03 Potrafi samodzielnie aktualizować i poszerzać swoją wiedzę 

specjalistyczną na podstawie źródeł krajowych i zagranicznych 

o organizacji i gospodarowaniu zasobami w jednostkach 

ochrony zdrowia, oraz podejmować uzasadnione ekonomicznie 

decyzje, m.in. w oparciu o stosowanie zasad i metod rachunku 

ekonomicznego i różne postacie analizy działalności finansowej 

tych jednostek (interpretować wyniki, opisać, prezentować je 

oraz formułować wnioski). 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KEiOOZ_K04 Wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w organizowaniu pracy 

zespołów w procesach optymalizujących gospodarowanie 

zasobami w różnych jednostkach opieki i ochrony zdrowia. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

2.   Specjalność     Ekonomia menadżerska (EM)   

 KEM_K01 Potrafi wyznaczać priorytety w zakresie procesów 

zachodzących w organizacjach gospodarczych i między nimi 

oraz określać efektywność realizowanych przedsięwzięć. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KEM_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach analityczno – 

diagnostycznych dotyczących działalności różnych organizacji 

gospodarczych przy zachowaniu etyki zawodowej. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KEM_K03 Ma świadomość ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności niezbędnych zwłaszcza do prawidłowego 

diagnozowania i prognozowania działalności gospodarczej. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

3. Specjalność     Ekonomika sektora publicznego (ESP)   



 KESP_K01 

 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

również w kontekście uwarunkować sektora publicznego. 

BRAK 

ODNIESIENIA 

DO PRK 

  

KESP_K02 

 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu pracownika sektora publicznego. 

BRAK 

ODNIESIENIA 

DO PRK 

  

KESP_K03 

 

Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności  

BRAK 

ODNIESIENIA 

DO PRK 

  

KESP_K04 

 

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej. 

BRAK 

ODNIESIENIA 

DO PRK 

  

4.  Specjalność     Rachunkowość i controling (RiC)   

 KRIC_K01 Potrafi śledzić zmiany norm prawnych mających wpływ na 

funkcjonowanie systemu rachunkowości, instytucji finansowych 

i finansów osobistych 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KRiC_K02 Potrafi omawiać problemy związane z rachunkowością i 

finansami, a także proponować ich rozwiązanie pracując w 

grupie. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KRiC_K03 Potrafi identyfikować, prezentować i rozstrzygać kwestie 

związane z wykonywaniem zawodu, a także ma świadomość 

konsekwencji podejmowanych działań  

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KRiC_K04 Potrafi uzasadnić przydatność wykorzystania systemu 

rachunkowości w procesie zarządzania organizacją. 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

Specjalność     Doradztwo gospodarcze (DG)   

 KDG_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, umie 

uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych  

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KDG_K02 Potrafi prawidłowo określać priorytety także dotyczące 

finansowania działalności gospodarczej oraz działać w sposób 

przedsiębiorczy również w zespole 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  

KDG_K03 Umie identyfikować i rozstrzygać problemy związane z 

wykonaniem zawodu, ma świadomość konsekwencji 

podejmowanych decyzji 

Brak 

odniesienia 

do PRK 

  



Objaśnienie oznaczeń do opisu: 

K _   (przed podkreślnikiem)  - kierunkowe efekty kształcenia 

W                                            – kategoria wiedzy 
U                                             – kategoria umiejętności  
K    (po podkreślniku)            – kategoria kompetencji społecznych 
 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
……………………………………………………………………………………………….. 

1. EiOOZ - kierunkowe efekty kształcenia na specjalności Ekonomika i organizacja ochrony 

zdrowia (EiOOZ) 
2. EM - kierunkowe  efekty kształcenia  na specjalności Ekonomia menadżerska (EM) 
3. ESP- kierunkowe efekty kształcenia na specjalności Ekonomika sektora publicznego (ESP) 
4. RiC- kierunkowe efekty kształcenia na specjalności Rachunkowość i controling (RiC) 

5. DG- kierunkowe efekty kształcenia na specjalności  Doradztwo gospodarcze (DG) 

  

 


