
Załącznik nr 1 do uchwały nr 72/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

 

Wykaz efektów uczenia się sformułowanych dla kierunku Gospodarka Miejska  
i Nieruchomości  

 
 

1. Kierunkowe efekty uczenia i ich odniesienie do efektów PRK poziom 6 

Symbol 
kierunkoweg

o efektu 
uczenia 

WIEDZA - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia PRK 

GMIN1_W01 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i zjawiska 
oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu 
ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej oraz zna i 
rozumie wybrane zagadnienia z zakresu finansów i 
zarządzania nieruchomościami 

P6S_WG1 

GMIN1_W02 

Zna i rozumie metodykę badań w zakresie dyscypliny 
ekonomia i finanse, w tym zna najważniejsze metody 
matematyczno-statystyczne i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
odzwierciedlających procesy gospodarki miejskiej i 
nieruchomości 

P6S_WG1 

GMIN1_W03 
Zna i rozumie relacje ekonomii, w szczególności ekonomii 
miejskiej do innych nauk, w tym zwłaszcza innych nauk 
społecznych 

P6S_WG1 

GMIN1_W04 
Identyfikuje najważniejsze podmioty gospodarujące w 
zakresie ekonomii, w szczególności gospodarki miejskiej i 
nieruchomości i charakteryzuje zasady ich działania 

P6S_WG1 

GMIN1_W05 

Zna i rozumie relacje zachodzące między podmiotami 
gospodarującymi, w szczególności w ramach ekonomii 
miejskiej i nieruchomości oraz ich otoczeniem 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

P6S_WG1 

GMIN1_W06 
Zna i rozumie dylematy ekonomiczne i społeczne 
współczesnej cywilizacji, w tym zwłaszcza w obszarze 
gospodarki miejskiej i nieruchomości 

P6S_WK1 

GMIN1_W07 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, 
prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań 
podmiotów gospodarujących, w szczególności w 
warunkach ekonomii miejskiej i nieruchomości, w tym w 
zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

P6S_WK2 

GMIN1_W08 
Zna i rozumie formy indywidualnej przedsiębiorczości w 
warunkach gospodarki miejskiej i nieruchomości  

P6S_WK3 

GMIN1_W09 

Zna i rozumie zastosowania praktyczne wiedzy związanej 
z ekonomiką miejską i rynkiem nieruchomości w 
działalności gospodarczej miast oraz podmiotów 
działających na rynku nieruchomości  

P6S_WG2_pr 

 



 

Symbol 
kierunkoweg

o efektu 
uczenia 

UMIEJĘTNOŚCI - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia 
PRK 

GMIN1_U01 

Potrafi identyfikować i interpretować podstawowe 
zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce 
miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem wiedzy z 
zakresu dyscypliny ekonomia i finanse  

P6S_UW1 

GMIN1_U02 

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, formułować 
oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
gospodarki miejskiej i nieruchomości, a także 
podejmować decyzje w warunkach niepewności z 
uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, dokonywania 
ich oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania 
właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych 

P6S_UW1 

GMIN1_U03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
ekonomii, w szczególności ekonomii miejskiej i 
nieruchomości z wykorzystaniem metod i narzędzi 
fundamentalnych dla ekonomii  

P6S_UW1 

GMIN1_U04 

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi w celu 
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii miejskiej i 
nieruchomości, w tym z uwzględnieniem procesów w 
otoczeniu miast i regionów 

P6S_UW1 

GMIN1_U05 

Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej 
terminologii z zakresu ekonomii, w szczególności 
ekonomii miejskiej i nieruchomości, przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska, w tym brać udział w 
debatach 

P6S_UK1 
P6S_UK2 

GMIN1_U06 

Posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego 
języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

P6S_UK3 

GMIN1_U07 

Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz 
zespołową, a także współdziałać w ramach prac 
zespołowych i interdyscyplinarnych rozwiązując problemy 
z zakresu ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz 
dyscyplin pokrewnych 

P6S_UO1 
P6S_UO2 

GMIN1_U08 
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie 

P6S_UU 

GMIN1_U09 

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, formułować 
oraz rozwiązywać praktyczne problemy gospodarki 
miejskiej i nieruchomości oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z 
gospodarką miejską i nieruchomościami  

P6S_UW2_pr 

 

 



Symbol 
kierunkoweg

o efektu 
uczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Opis kierunkowego 
efektu uczenia 

Kod 
efektu  

uczenia 
PRK 

GMIN1_K01 

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny posiadanej 
wiedzy, własnych umiejętności i kompetencji oraz oceny 
odbieranych treści z zakresu ekonomii, w szczególności 
ekonomii miejskiej i nieruchomości 

P6S_KK1 

GMIN1_K02 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w 
tym zwłaszcza w obszarze gospodarki miejskiej i 
nieruchomości oraz jest przygotowany do zasięgania opinii 
ekspertów 

P6S_KK2 

GMIN1_K03 

Jest gotów do wypełniania różnego typu zobowiązań 
społecznych w zakresie gospodarki miejskiej i nieruchomości, 
w tym na rzecz społeczności lokalnych oraz interesu 
publicznego 

P6S_KO1 
P6S_KO2 

GMIN1_K04 Jest gotów do działań przedsiębiorczych P6S_KO3 

GMIN1_K05 

Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych w ramach podmiotów gospodarki miejskiej i 
nieruchomości, w tym przestrzegania etyki zawodowej, a 
także dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KR 

 


