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Wykaz efektów uczenia się sformułowanych dla kierunku  

 

 

1. Kierunkowe efekty uczenia i ich odniesienie do efektów PRK poziom 7 

Symbol 

kierunkowego 

efektu uczenia 

WIEDZA - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia PRK 

FiEB2p_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i procesach, teoriach i 

metodach właściwych dyscyplinie ekonomia i finanse, zna 

zależności między nimi i ich miejsce w systemie nauk 

społecznych. 

P7S_WG1 

FiEB2p_W02 

Ma pogłębioną wiedzę o typowych strukturach, instytucjach i 

podmiotach realnej i finansowej sfery gospodarki, oraz o 

relacjach zachodzących między nimi. 
P7S_WG1 

FiEB2p_W03 

Zna i rozumie metody i narzędzia, w szczególności ilościowe i 

informatyczne, zna ich zastosowanie praktyczne 

pozwalające pozyskiwać i efektywnie przetwarzać dane 

ekonomiczne i finansowe. 

P7S_WG2_pr 

FiEB2p_W04 

Ma wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu jako podmiotu 

gospodarującego w kontekście fundamentalnych 

dylematów i trendów współczesnej cywilizacji 

P7S_WK1 

FiEB2p_W05 

Zna i rozumie podstawowe prawne, ekonomiczne i 

finansowe normy i reguły (w tym dotyczących ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego), określające 

zachowania podmiotów realnej i finansowej sfery 

gospodarki. 

P7S_WK2 

FiEB2p_W06 

Zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady 

tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w 

tym prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 
P7S_WK3 

 

  



Symbol 

kierunkoweg

o efektu 

uczenia 

UMIEJĘTNOŚCI - Opis kierunkowego efektu uczenia 
Kod efektu 

uczenia PRK 

FiEB2p_U01 

Obserwuje, poddaje krytycznej analizie i interpretuje, z 

wykorzystaniem posiadanej wiedzy teoretycznej, zjawiska 

społeczne, ekonomiczne i finansowe. 
P7S_UW1 

FiEB2p_U02 

Potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy 

ekonomiczno-finansowe poprzez umiejętne posługiwanie 

się systemami normatywnymi oraz dobór i wykorzystanie 

metod i narzędzi właściwych dla systemów ekonomiczno 

- finansowych, w tym zaawansowanych nowoczesnych 

technik informatycznych. 

P7S_UW1 

FiEB2p_U03 

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o środkach i 

narzędziach ekonomii i finansów w celu wykonania 

typowych zadań zawodowych. 

P7S_UW2_pr 

FiEB2p_U04 

Potrafi formułować i testować hipotezy związane z 

rozwiązywaniem typowych problemów ekonomiczno - 

finansowych w przedsiębiorstwie. 
P7S_UW4_pr 

FiEB2p_U05 

Potrafi komunikować się z otoczeniem poprzez realizowane 

prace pisemne oraz przygotowane wystąpienia ustne 

dotyczące zagadnień ekonomii i finansów, wykorzystując 

specjalistyczną terminologię. 

P7S_UK1 

FiEB2p_U06 

Potrafi przewodniczyć i brać czynny udział w debatach 

dotyczących zagadnień ekonomii i finansów, 

przedstawiając różne opinie i stanowiska, oceniając je i 

dyskutując o nich  

P7S_UK2 

FiEB2p_U07 

Ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi 

dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 
P7S_UK3 

FiEB2p_U08 

Potrafi samodzielnie planować i organizować własne uczenie 

się przez dalsze życie wynikające z ciągłych zmian 

zachodzących w realnej i finansowej sferze gospodarki a 

także organizować swoją pracę i kierować pracą w 

zespole, w tym w ramach współpracy interdyscyplinarnej. 

P7S_UO1 

P7S_UO2 

P7S_UU 

  



 

Symbol 

kierunkoweg

o efektu 

uczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Opis kierunkowego efektu 

uczenia 

Kod efektu  

uczenia 

PRK 

FiEB2p_K01 

Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści 

z zakresu prawno – ekonomiczno - finansowych 

uwarunkowań funkcjonowania realnej i finansowej sfery 

gospodarki. 

P7S_KK1 

FiEB2p_K02 

Dostrzega i formułuje problemy, poszukuje ich optymalnych 

rozwiązań posługując się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, w 

tym wykorzystując modele ekonomiczne i finansowe, a w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

jest gotów do zasięgania opinii ekspertów. 

P7S_KK2 

FiEB2p_K03 

Jest przygotowany do inicjowania, aktywnego uczestnictwa w 

działaniach na rzecz środowiska społecznego i interesu 

publicznego, w szczególności w zakresie prawnym, 

ekonomicznym i finansowym. 

P7S_KO1 

P7S_KO2 

FiEB2p_K04 

Jest gotowy do przedsiębiorczego myślenia i działania, 

podejmowania samodzielnych wyzwań zawodowych oraz 

działań grupowych w organizacjach lub instytucjach realnej i 

finansowej sfery gospodarki, uwzględniając zasady etyki 

zawodowej i społecznej odpowiedzialności 

P7S_KO3 

P7S_KR 

 


