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1. KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA 

2. KOD ISCED: 0311  EKONOMIA 

3. FORMA/FORMY STUDIÓW: STACJONARNA/NIESTACJONARNA 

4. LICZBA SEMESTRÓW: 6 

5. TUTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: LICENCJAT 

6. PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI 

7. DZIEDZINA NAUKI: NAUKI SPOŁECZNE 

8. DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA I FINANSE 80% (144 ECTS), NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 20% (36 ECTS) 

9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180 

1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia:  103 (studia stacjonarne), 58 (studia niestacjonarne) 

2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć związanych z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie  

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS): 105 

3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS):  60 

4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza  

niż 5 ECTS – kierunek jest przypisany do dziedziny nauk społecznych (język obcy – 9 ECTS, z zakresu nauk humanistycznych).  

10. Łączna liczba godzin zajęć: 4543 – studia stacjonarne, 4483 – studia niestacjonarne, w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2583 – studia stacjonarne,  1435 - studia niestacjonarne.  

11. Liczba godzin zajęć w formie e-learningu – 58. 

12. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta):  

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i zachowań składających się na sylwetkę 

absolwenta. Czas realizacji programu kształcenia oraz sekwencja przedmiotów określonych w planie studiów umożliwiają osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia w postaci wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Kluczowe treści kształcenia określone w przedmiotach 

podstawowych/kierunkowych dotyczą przedmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią. Każda z grup przedmiotów do wyboru ponadto daje 

studentom możliwość uzyskania, poza umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy  

i umiejętności właściwych dla danej grupy. 

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu finansów i bankowości posiada wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku 

finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, rynku kapitałowego, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku 



ubezpieczeniowego. Zdobyta wiedza z zakresu finansów i bankowości pozwala na podjęcie przez absolwenta pracy w instytucjach finansowych                

w charakterze pośrednika finansowego, doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego. Absolwent jest przygotowany 

do pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak banki komercyjne, banki spółdzielcze, instytucje parabankowe, 

towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, firmy inwestycyjne, giełdy finansowe. Wiedza zdobyta 

umożliwia również absolwentom samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest merytorycznie do podjęcia 

studiów drugiego stopnia (studia magisterskie). 

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii przedsiębiorstwa dysponuje rozbudowaną wiedzą z zakresu ekonomii oraz zasad 

efektywnego gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstwa. Posiada solidne podstawy teoretyczne dotyczące 

mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Ma również wiedzę dotyczącą podstawowych elementów prawa oraz ryzyka 

związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada praktyczne kompetencje do tworzenia odpowiedniego systemu współdziałania 

przedsiębiorstwa z konsumentami, dostawcami i instytucjami publicznymi. Zdobyte kwalifikacje w połączeniu z umiejętnością wykorzystania 

odpowiednich narzędzi analitycznych (analiza statystyczna, ekonometryczna, finansowa) umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach 

operacyjnych oraz analitycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach finansowych  

oraz w administracji publicznej. Absolwent posiada jednocześnie niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej. Absolwent posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich). 

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii rynku globalnego jest wyposażony w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, 

odpowiedni warsztat narzędziowy i praktyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie różnego typu działalności w skali międzynarodowej.  Posiada  

kompetencje do sprawnego poruszania się w środowisku międzynarodowym dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w językach obcych  

z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych. Dysponuje umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów związanych  

z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce otwartej. Absolwent posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz indywidualnego  

i zespołowego rozwiązywaniu złożonych problemów ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich 

przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w wymiarze międzynarodowym, zarówno na szczeblu kierowniczym i specjalistycznym. Pozyskane 

przez Absolwenta kompetencje umożliwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej. 

Absolwent posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich). 

Absolwent który zrealizował przedmioty z zakresu ekonomii społecznej rozumie ideę ekonomii społecznej oraz posiada odpowiednie postawy               

i kompetencje pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. 

Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz                  

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym i kształtowania jego wizerunku. Absolwent w trakcie edukacji zdobywa również wiedzę                    

z zakresu możliwości pozyskania środków na działalność PES (w tym ze środków Unii Europejskiej), zasad prowadzenia księgowości tych podmiotów 

a także na temat zasad współpracy i komunikacji ze strategicznymi grupami otoczenia oraz kompetencji potrzebnych liderom PES. Absolwent posługuje 

się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej prowadzących 

działalność gospodarczą, w administracji publicznej w departamentach odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem oraz innych podmiotach 



współpracujących z NGO. Absolwent posiada również odpowiednie przygotowanie merytoryczne do podjęcia studiów II stopnia (studiów 

magisterskich). 

13. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 
Oznaczenie symboli: 
EKON1A (przed podkreślnikiem) –  efekt  uczenia się dla kierunku ekonomia dla studiów pierwszego stopnia o profilu akademickim, 

P6U (przed podkreślnikiem) – uniwersalna charakterystyka dla 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

W (po podkreślniku) – wiedza, 

U (po podkreślniku) – umiejętności, 

K (po podkreślniku) – kompetencje społeczne, 

P6S (przed podkreślnikiem)- charakterystyka pierwszego stopnia 6 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

WG (po podkreślniku) – głębia i zakres wiedzy,  

WK (po podkreślniku) – kontekst  wiedzy,  

UW (po podkreślniku) – wykorzystanie wiedzy,  

UK  (po podkreślniku)  – komunikowanie się,  

UO  (po podkreślniku)  – organizacja pracy,  

UU  (po podkreślniku)  – uczenie się,  

KK  (po podkreślniku)  – ocena,  

KO  (po podkreślniku) – odpowiedzialność,  

KR  (po podkreślniku) – rola zawodowa, 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się. 

 
 

Symbole efektów 

uczenia się dla kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku EKONOMIA 

absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów uczenia 

się do: 

 

uniwersalnych 

charakterystyk dla 

danego poziomu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (ustawa o 

ZSK) 

charakterystyk 

drugiego stopnia dla 

danego poziomu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

(rozporządzenie 

MNiSW) 

w zakresie WIEDZY 

EKON1A_W01 ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk 

społecznych i relacjach do innych nauk, którą czerpie z różnojęzycznych źródeł 
P6U_W P6S_WG 



EKON1A_W02 ma wiedzę o różnych rodzajach organizacji: gospodarczych, finansowych, bankach  

i instytucjach publicznych i pozarządowych 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między organizacjami gospodarczymi, finansowymi  

i usługowymi w skali krajowej i międzynarodowej 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W04 zna rodzaje relacji ekonomicznych odpowiadające dziedzinie nauk ekonomicznych P6U_W  

EKON1A_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym organizacje gospodarcze  

i publiczne i zasady ich funkcjonowania 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W06 ma wiedzę na temat metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w naukach 

ekonomicznych 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) związanych  

z powstawaniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i publicznych z zakresu 

prawa, finansów, skarbowości i ubezpieczeń 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W08 ma wiedzę o procesach zmian podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych oraz  

o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W09 ma wiedzę o poglądach naukowych na temat organizacji gospodarczych i instytucji 

publicznych oraz rodzajach powiązań ekonomicznych i o ich ewolucji P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz konieczność kierowania zasobami własności intelektualnej 
P6U_W P6S_WK 

EKON1A_W11 zna i rozumie pojęcie przedsiębiorczości, ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę ekonomiczną, prawną i finansową 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W12 posiada wiedzę na temat tworzenia postaw przedsiębiorczych i wspierania rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości 
P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W13 posiada wiedzę na temat struktur społecznych i ich miejsca w rozwoju gospodarczym P6U_W P6S_WG 

EKON1A_W14 posiada wiedzę z zakresu socjologicznych uwarunkowań prowadzenia działalności 

gospodarczej 
P6U_W P6S_WG 

EKONIA_W15 Posiada niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym udzielania 

pierwszej pomocy 
P6U_W P6S_WG 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

EKON1A_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne na bazie nauk ekonomicznych P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk ekonomicznych  

do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych oraz społecznych 
P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów i zjawisk 

gospodarczych, a także wskazać rolę instytucji otoczenia rynkowego w procesach wspierania 

rozwoju gospodarczego 

P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U04 potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem 

standardowych metod i narzędzi nauk ekonomicznych 
P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi i normami (prawnymi, zawodowymi)  

w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu nauk ekonomicznych 
P6U_U P6S_UW 



EKON1A_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów ekonomicznych i społecznych 

pojawiających się w pracy zawodowej 
P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U07 analizuje konkretne problemy ekonomiczne  i proponuje w tym zakresie odpowiednie 

rozwiązania 
P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U08 posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny procesów i zjawisk gospodarczych P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U09 posiada umiejętność przygotowywania typowych opracowań pisemnych, dotyczących 

zagadnień szczegółowych, w języku polskim i obcym, właściwych dla nauk ekonomicznych, 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, 

P6U_U P6S_UK 

EKON1A_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, 

dotyczących zagadnień szczegółowych, z zakresu nauk ekonomicznych,  z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

P6U_U P6S_UW 

EKON1A_U11 posługuje się językiem obcym,  po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie B2 

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
P6U_U P6S_UK 

EKON1A_U12 posiada umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i wykorzystania programów 

komputerowych do analizy procesów i zjawisk gospodarczych 
P6U_U P6S_UK 

EKON1A_U13 potrafi objaśniać, analizować i oceniać zdarzenia z bieżącego życia gospodarczego  

przy wykorzystaniu poznanych modeli mikro- i makroekonomicznych 
P6U_U P6S_UW 

EKONIA_U14 Posiada niezbędne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym udzielania 

pierwszej pomocy 
P6U_U P6S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

EKON1A_K01 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K02 potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych 

celów 
P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu 

ekonomisty 
P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ekonomisty P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K07 jest gotowy ponosić konsekwencje własnego i zespołowego działania, bronić opinii i sądów  

w ważnych sprawach społecznych i gospodarczych 
P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K08 posiada inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych, potrafi przewidywać ryzyko 

zawodowe 
P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K09 posiada zdolność do krytycznej analizy P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K10 potrafi przewidywać ryzyko zawodowe i dzielić się obowiązkami w zespole P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K11 prezentuje postawę przedsiębiorczości i gotowości do podejmowania nowych rozwiązań P6U_K P6S_KK 

EKON1A_K12 promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu i aktywności fizycznej P6U_K P6S_KK 

 

 

 



14. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI: 

Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Treści programowe 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się na kierunku 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

OGÓLNEGO: 
   

1.  Język obcy (poziom B2) 

9 

Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów; 

Uniwersytet, przedmiot studiów, rodzaje studiów, znaczenie 

wykształcenia; Treści obejmują życie codzienne, kulturę, zjawiska 

społeczne oraz znane problemy współczesnego świata i są zgodne  

z  sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu B2. 

Treści gramatyczne godne z sylabusem podręczników przewidzianych dla 

poziomu B2 i zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego Rady Europy; Funkcje językowe zgodne  

z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające studentom  

na płynne porozumiewanie się w języku obcym, branie czynnego udziału 

w dyskusjach, debatach, polemizowanie i wypracowywanie rozwiązań 

kompromisowych, wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, 

argumentowanie i formułowanie swojego punktu widzenia w formie ustnej 

jak i pisemnej. 

EKON1A_W02 

EKON1A_U09 

EKON1A_U11 

EKON1A_U10 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

2.  Technologia informacyjna 

2 

Podstawy technik informatycznych. Budowa komputera klasy PC (sprzęt – 

hardware, oprogramowanie – software). Podstawowe pojęcia z zakresu 

technologii informacyjnych (dane, ich reprezentacja w pamięci, program 

komputerowy). Zastosowania oprogramowania użytkowego. Możliwości 

wykorzystywania sieci komputerowych. Ochrona zdrowia  

i bezpieczeństwo użytkowników komputerów. Podstawowa wiedza  

na temat aspektów prawnych związanych z użytkowaniem komputerów. 

Użytkowanie komputerów. Wykorzystywanie podstawowych funkcji 

komputera klasy PC i jego systemów operacyjnych. Podstawowe 

umiejętności konfiguracji komputera oraz postępowania w sytuacjach 

awaryjnych. Efektywne zarządzanie elementami systemu operacyjnego  

i zbiorami danych (kompresja i dekompresja plików). Bezpieczeństwo 

danych w systemach lokalnych i sieciowych. Ochrona antywirusowa  

i wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego.  

EKON1A_W06 

EKON1A_U12 

EKON1A_K02 

3.  Ochrona własności intelektualnej 
1 

pojęcie utworu, prawa autorskie osobiste i majątkowe; dozwolony użytek; 

prawa pokrewne;  wynalazek , wynalazek biotechnologiczny oraz patent; 

EKON1A_W10 

EKON1A_U05 



znaki towarowe oraz prawa ochronne na znaki towarowe, wzory 

przemysłowe; wzory użytkowe. 

EKON1A_K06 

4.  Przedsiębiorczość 

1 

podstawowe pojęcia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, człowiek 

przedsiębiorczy; cechy dobrego przedsiębiorcy: gospodarność, 

przedsiębiorczość, innowacyjność, racjonalność; planowanie kariery 

zawodowej: ocena własnych umiejętności i predyspozycji, aplikowanie  

o pracę; zakładanie działalności gospodarczej, formy wspierania 

przedsiębiorców, aspekty podatkowe; bezpieczny kontakt z bankiem; 

finanse gospodarstw domowych: budżet, planowanie wydatków, roczne 

rozliczenia podatkowe. 

EKON1A_W11 

EKON1A_W12 

EKON1A_W02 

EKON1A_U07 

EKON1A_K01 

5.  Psychologia społeczna 

 

2 

Psychologia społeczna: przedmiot i metody badań, związek z ekonomią  

i innymi naukami; Osobowość: struktura osobowości, geneza i rozwój 

osobowości, osobowość a samoregulacja i kontrola zachowania; Poczucie 

własnej wartości: kształtowanie,  wpływ na zachowanie i podatność  

na perswazję; Spostrzeganie społeczne, komunikacja niewerbalna; Procesy 

atrybucji: rodzaje atrybucji, podstawowy i krańcowy błąd atrybucji; 

Postawy: komponenty, wymiary, postawy a zachowanie; Proces 

kształtowania i zmiany postaw: cechy wiarygodnego nadawcy, rodzaje 

przekazu perswazyjnego, cechy odbiorcy wpływające na podatność  

na perswazję, rola reklamy; Uprzedzenia: przyczyny i tło uprzedzeń, 

stereotypy, dyskryminacja,  osłabianie uprzedzeń; Konformizm: rodzaje, 

czynniki nasilające zachowania konformistyczne, uleganie autorytetom; 

Grupa społeczna: cele grupowe, normy grupowe, style kierowania 

zespołem; Zachowania  prospołeczne: teorie altruizmu, kto pomaga, kto nie 

przyjmuje pomocy; Zachowania agresywne: psychologiczne teorie agresji, 

rodzaje agresji, czynniki wyzwalające agresję. 

EKON1A_W05 

EKON1A_U13 

EKON1A_K01 

 

6.  Socjologia 

 

2 

Historia rozwoju myśli socjologicznej - początki i rozwój dawnej myśli 

socjologicznej - geneza i przednaukowy etap w dziejach socjologii - Źródła 

i etapy rozwoju socjologii. Współczesna socjologia jako nauka. Fenomen 

życia społecznego. Analiza społeczeństwa: Rodzina jako kategoria 

socjologiczna. Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Więź społeczna. 

Kontrola społeczna i jej mechanizmy. Władza jako zjawisko socjologiczne. 

Nowe ruchy religijne. Religijność społeczeństwa polskiego w świetle badań 

socjologicznych. Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego.  

EKON1A_W05 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

 

7.  Logika 
1 

Podstawowe prawa myślenia, funktory, logika i podział logiki, język - 

definicja, podziały, stopnie, funkcje, logiczna teoria nazw, stosunki 

EKON1A_W01 

EKON1A_U05 



zakresowe, logiczna teoria zdań, logika erotetyczna, wieloznaczności  

w języku, logiczna teoria definicji, podział logiczny, uzasadnianie 

twierdzeń, wnioskowanie.  

EKON1A_U09 

EKON1A_U10 

EKON1A_K01 

8.  Coaching 

 

2 

Definicja i podstawy naukowe coachingu; teorie osobowości i rozwoju 

człowieka; podstawy psychologii poznawczej, pozytywnej i badań nad 

różnicami indywidualnymi; analiza systemowa potrzeb, introspekcji, 

planowanie rozwoju zawodowego; procesy motywacyjne, zarządzanie sobą 

w czasie, podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

 

EKON1A_W05 

EKON1A_W11 

EKON1A_W13 

EKON1A_W14 

EKON1A_U01 

EKON1A_U05 

EKON1A_U06 

EKON1A_U08 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 

EKON1A_K09 

EKON1A_K11 

9.  Metody wspomagania uczenia się 

 

Umiejętności skutecznego organizowania nauki własnej  

oraz współdziałania z innymi w procesie uczenia się. 

Zasoby edukacyjne środowiska akademickiego oraz pozaakademicka 

przestrzeń zdobywania doświadczeń zawodowych 

EKON1A_W05 

EKON1A_W14 

EKON1A_U06 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 

10.  BHP  

 

0 

Istota regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; Obowiązki 

organizatorów procesów pracy i wykonawców (współdziałanie jako 

warunek powodzenia); Przyczyny zdarzeń wypadkowych (obszar techniki 

– materialne środowisko pracy, organizacja procesów pracy, zachowania 

ludzkie); Prewencja jako priorytet bhp. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W07 

EKON1A _W10 

EKON1A_W13 

EKONIA_W15 

EKON1A _U06 

EKON1A _U08 

EKON1A_U09 

EKON1A_U12 

EKON1A_U14 

EKON1A_K01 



EKON1A _K02 

EKON1A_K011 

11.  Szkolenie biblioteczne 

0 

Podanie podstawowych informacji o Bibliotece Uniwersyteckiej (historia, 

lokalizacja, zadania, misja, struktura organizacyjna, zbiory tradycyjne  

i elektroniczne). Prezentacja strony www BU i omówienie jej zawartości. 

Wyjaśnienie procedur bibliotecznych związanych z zapisem do biblioteki  

i omówienie zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Zwrócenie szczególnej uwagi w trakcie zwiedzania 

biblioteki na strefę wolnego dostępu do zbiorów, w której można korzystać 

z wydawnictw zwartych (książek), ciągłych (prasy bieżącej, regionalnej  

i zagranicznej). Prezentacja źródeł elektronicznych: baz 

interdyscyplinarnych, specjalistycznych, dziedzinowych, takich jak: 

EBSCO (np. Academic Search Complete, Agrikola, MEDELINE, 

GreenFile ERIC, Business Source Complete, Health Source Newspaper 

Sources, serwisów czasopism elektronicznych, w tym czasopism 

wydawanych przez Elseviev Spinger, Wiley-Blackwell. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W13 

EKON1A_U06 

EKON1A_U09 

EKON1A_U12 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K11 

 

12.  Wychowanie fizyczne 

0 

Umiejętności ruchowe przydatne w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, 

rekreacyjnej i sportowej. Nauka wykorzystania terenów naturalnych  

i środowiska do organizacji różnych form wychowania fizycznego. 

EKON1A_W05 

EKON1A_W07 

EKON1A_U06 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

13.  Pierwsza pomoc przedmedyczna 

0 

Nagłe zatrzymanie krążenia: zasady oceny podstawowych funkcji 

życiowych, BLS + AED. Opieki nad poszkodowanym nieprzytomnym.   

Udzielanie pierwszej pomocy przedszpitalnej w wybranych stanach 

zagrożenia życia (zadławienia, zatrucia, oparzenia, udar cieplny, porażenie 

prądem, urazy,  krwawienia, krwotoki, udar, zawał).  

Zaopatrywanie obrażeń poszczególnych  okolic ciała (jama brzuszna, 

klatka piersiowa, głowa, kręgosłup, miednica, kończyny). 

EKONIA_W15 

EKON1A_U14 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I 

KIERUNKOWE: 
 

  

14.  Historia gospodarcza 

2 

Etapy rozwoju gospodarki  Polski w powiązaniu z powszechnymi 

dziejami gospodarczymi. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W03 

EKON1A_W04 

EKON1A_W05 

EKON1A_W08 



EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_U09 

EKON1A_K06 

EKON1A_K07 

EKON1A_K09 

15.  Współczesna myśl ekonomiczna 

3 

Doktryny szkoły klasycznej (A. Smith, D. Ricardo, T.L. Malthus, J.B. Say); 

Marginalizm i przejście do ekonomii neoklasycznej (A. Marshall); 

Historyzm i instytucjonalizm (T.B. Veblen); Neoklasyczny nurt główny 

(A.H. Samuelson, J.R. Hicks) oraz szkoły poza nurtem głównym  

(F. Hayek); Doktryna ekonomiczna J.M. Keynesa. Współczesny keynesizm 

(R.F. Harrod, E.D. Domar, keynesizm lewicowy); Monetaryzm. Dzieło  

M. Friedmana; Socjalizm utopijny i marksizm. Doktryna marksistowska  

w XX w.; Katolicka doktryna społeczno-ekonomiczna; Polska myśl 

ekonomiczna w II poł. XIX-XX w. 

EKON1A_W13 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K06 

16.  Podstawy prawa 

4 

Ogólne wiadomości o prawie. Przepis prawny. Norma prawna. Źródła 

prawa i system prawa. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne. 

Własność – nabywanie, obciążanie i przenoszenie. Podmioty prawa 

cywilnego i instytucje gospodarcze. Stosunki zobowiązaniowe. 

Podstawowe umowy obrotu powszechnego. 

 

EKON1A_W01 

EKON1A_W07 

EKON1A_W13 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U05 

EKON1A_K01 

EKON1A_K08 

EKON1A_K11 

17.  

Mikroekonomia 11 

Przedmiot ekonomii; Metoda ekonomii; Narzędzia analizy ekonomicznej; 

Zmienne ekonomiczne - podstawowe zależności elastyczności; Teoria 

wyboru konsumenta; Struktury gospodarki rynkowej; Państwo  

w gospodarce – budżet; Fluktuacje gospodarcze – kryzysy; Bezrobocie, 

inflacja, równowaga gospodarcza; Międzynarodowa współpraca 

gospodarcza - gospodarka światowa; Przedsiębiorstwo - formy 

organizacyjne; Analiza kosztów przedsiębiorstwa; Standing finansowy 

przedsiębiorstwa; Wartość pieniądza w czasie; Funkcjonowanie stref 

współpracy; Perspektywy rozwoju gospodarki światowej. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W03 

EKON1A_W05 

EKON1A_W08 

EKON1A_W11 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 



 EKON1A_K01 

EKON1A_K06 

18.  

Matematyka 8 

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej; Funkcje wielu 

zmiennych. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych; Macierze  

i wyznaczniki. Ogólna teoria rozwiązywania układów równań liniowych.  

  

EKON1A_W06 

EKON1A_U02 

EKON1A_K02 

EKON1A_K09 

19.  

Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 2 

Formy prawne funkcjonowania  rynku ubezpieczeń gospodarczych,  zasady 

prawidłowej ocena zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 

ubezpieczeniowego. 

EKON1A_W02 

EKON1A_W07 

EKON1A_W08 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_K01 

EKON1A_K04 

EKON1A_K05 

EKON1A_K10 

20.  Statystyka opisowa 

4 

Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego (grupowanie materiału 

statystycznego, wskaźnik podobieństwa struktur, prezentacja graficzna 

szeregów statystycznych); Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości 

(miary ogólne, miary położenia, zmienności, asymetrii); Analiza korelacji  

i regresji (współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji rang, 

liniowa funkcja regresji i badanie jej dopasowania do danych 

empirycznych); Metody analizy dynamiki zjawisk (proste indeksy 

dynamiki, metody wygładzania szeregów czasowych, analiza wahań 

okresowych). 

EKON1A_W06 

EKON1A_U04 

EKON1A_K09 

21.  Zarządzanie 

4 

Wprowadzenie do problematyki nauk o zarządzaniu. Historia myśli 

organizatorskiej. Funkcje zarządzania i kryteria oceny efektywności 

działań. Menedżer w organizacji: typy, role i umiejętności, charakter pracy; 

menadżer a lider (role i umiejętności). Planowanie operacyjne i strategiczne 

(wybrane zagadnienia). Organizowanie i struktura organizacyjna. Rodzaje 

współczesnych organizacji i wymagania stawiane ich pracownikom. 

Otoczenie organizacji i cykl życia organizacji. Procesy uczenia się 

organizacji. Kultura organizacji i różnorodność kulturowa. Przywództwo  

i style kierowania. Wybrane teorie motywacji. Komunikowanie się  

EKON1A_W02 

EKON1A_W05 

EKON1A_W08 

EKON1A_U03 

EKON1A_U06 

EKON1A_U07 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 



i konflikty w organizacji. Polityka kadrowa w organizacji. Rozwiązywanie 

problemów i podejmowanie decyzji. Kontrola zasobów i procesów oraz 

zasady skutecznej kontroli. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. 

EKON1A_K10 

22.  Podstawy rachunkowości 

4 

System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości. 

Zasoby majątkowe i źródła finansowania. Operacje gospodarcze. Plan 

kont. Ewidencja syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku  

i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja głównych pozycji aktywów  

i pasywów. Proste operacje ekwiwalentne i operacje wynikowe. Podstawy 

ustalania wyniku finansowego, sporządzanie uproszczonego sprawozdania 

finansowe: bilansu i rachunku zysków i strat. 

EKON1A _W07 

EKON1A _U02 

EKON1A _U05 

EKON1A _U06 

EKON1A _U07 

EKON1A _K01 

EKON1A _K03 

EKON1A _K04 

EKON1A _K07 

23.  Makroekonomia 

7 

Rachunek dochodu narodowego; Determinanty dochodu narodowego – 

analiza krótkookresowa. Równowaga krótkookresowa. Model mnożnika 

Keynesa; Pieniądz, kreacja pieniądza przez system bankowy. Rola i funkcje 

banku centralnego. Polityka monetarna – instrumenty. Budżet państwa, 

deficyt budżetowy, dług publiczny; Polityka fiskalna i jej oddziaływanie na 

przebieg cyklu koniunkturalnego. Cykl koniunkturalny- fazy. Przyczyny 

cykliczności gospodarki rynkowej. Oddziaływanie państwa na przebieg 

cyklu koniunkturalnego.  Model IS-LM. Efektywność polityki fiskalnej  

i monetarnej; Inflacja- przyczyny i skutki. Podstawowe modele inflacji; 

Bezrobocie- przyczyny i konsekwencje. Podstawowe modele bezrobocia; 

Wzrost gospodarczy i jego czynniki. Model wzrostu Solowa; Złote reguły 

akumulacji kapitału Phelpsa; Krótkookresowy model gospodarki otwartej  

z płynnym i sztywnym kursem walutowym. 

 

EKON1A_W01 

EKON1A_W04 

EKON1A_W06 

EKON1A_W08 

EKON1A_W14 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_U09 

EKON1A_K01 

EKON1A_K04 

EKON1A_K05 

EKON1A_K06 

EKON1A_K07 

24.  Ekonomia biznesu 

3 

Problemy finansowe, organizacyjne, rynkowe i środowiskowe, z którymi 

zmagają się przedsiębiorstwa, analiza teorii ekonomicznych i metod 

ilościowych umożliwiających ocenę czynników wpływających  

na przedsiębiorstwa, organizacja biznesu, zarządzanie, ekspansja, strategia, 

rola rządów w regulacji działalności przedsiębiorstw. 

EKON1A_W06 

EKON1A_W08 

EKON1A_W14 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 



EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_U09 

EKON1A_K01 

EKON1A_K04 

25.  Rachunkowość 

8 

Definicje, ujmowanie i wycena wybranych obszarów rachunkowości, 

kalkulacji, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Ustalanie 

wyniku i wpływ operacji szczególnych na wynik finansowy i sprawozdania 

finansowe. Kalkulowanie kosztu wytworzenia. Obliczanie rentowności. 

EKON1A _W07 

EKON1A _U02 

EKON1A _U05 

EKON1A _U06 

EKON1A _U07 

EKON1A _K01 

EKON1A _K03 

EKON1A _K04 

EKON1A _K07 

26.  

Ekonometria 5 

Model regresji liniowej – przypadek jednej i wielu zmiennych 

objaśniających; Klasyczne założenia modelu regresji linowej. Metody 

estymacji modelu; Wybrane zagadnienia dotyczące problemu pogwałcenia 

klasycznych założeń metod estymacji; Weryfikacja modelu – w tym 

weryfikacja statystyczna; Modele specjalne i zmienne specjalne; Predykcja 

na podstawie modeli jednorównaniowych; Wprowadzenie w problematykę 

modelowania wielorównaniowego. 

EKON1A_W06 

EKON1A_U08 

EKON1A_K02 

27.  System administracji publicznej 

5 

Administracji publiczna jako podmiot w systemie politycznym (definicja, 

istota, rola, funkcje, działania). Administracja publiczna a ład 

konstytucyjny. Organizacja i struktura administracji publicznej w Polsce 

Prawne podstawy i zasady funkcjonowania administracji publicznej. 

Specyfika działania administracji publicznej oraz procesy zachodzące w jej 

strukturach. Uwarunkowania i determinanty kształtowania  

i funkcjonowania administracji publicznej. Funkcjonowania samorządu 

terytorialnego – gmina, powiat, województwo. System kontroli i nadzoru 

w administracji publicznej. Zasady nowego zarządzania publicznego. 

Polityka informacyjna organów administracji publicznej. Elektroniczna 

administracja. 

EKON1A_W02 

EKON1A_W07 

EKON1A_U05 

EKON1A_U06 

EKON1A_U07 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K09 

28.  

Geografia ekonomiczna 2 

Kierunki badawcze i funkcje geografii ekonomicznej; Zmiany  

na gospodarczej i politycznej mapie świata; Środowisko geograficzne – 

jego ochrona i kształtowanie; Ludność świata – struktura demograficzna, 

ekonomiczna, społeczna; Migracje; Osadnictwo; Miejsce rolnictwa  

EKON1A_W01 

EKON1A _W02 

EKON1A_W08 

EKON1A_U01 



w systemie gospodarki światowej; Problem wyżywienia ludności  

na świecie; Struktura przemysłu i jej zmiany; Transport – jego charakter  

i rozwój; Rozwój turystyki  na świecie.  

EKON1A_U02 

EKON1A_U09 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K07 

EKON1A_K08 

29.  Prawo finansowe 

3 

Pojęcie podstawowych instytucji ogólnego prawa finansowego, pojęcie 

podstawowych instytucji prawa finansowego, pojęcie i struktura prawa 

finansowego źródła prawa finansowego, zasady prawa finansowego,  

wykładnia prawa finansowego, interpretacja prawa finansowego. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W04 

EKON1A_W07 

EKON1A_U01 

EKON1A_U05 

EKON1A_U07 

EKON1A_K01 

EKON1A_K03 

EKON1A_K09 

30.  

Ekonomia bezpieczeństwa 2 

Teoretyczne i metodologiczne podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego, 

bezpieczeństwo ekonomiczne w dokumentach programowych RP, 

gospodarcze podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, instytucje 

bezpieczeństwa ekonomicznego, pomiar bezpieczeństwa ekonomicznego, 

zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego (zadłużenie, wahania cen 

surowców, ekologia, przestępczość gospodarcza, zmiany demograficzne), 

finansowe podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego, system zasilania  

w surowce i zasoby energetyczne, niezależność energetyczna, analiza 

kosztów bezpieczeństwa ekonomicznego, dostępność kapitałów i zasobów 

dla bezpieczeństwa, rezerwy strategiczne na potrzeby bezpieczeństwa 

ekonomicznego. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

31.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

4 

 Powstanie i rozwój gospodarki światowej. Podmioty gospodarki 

światowej. Klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego. 

Międzynarodowe perspektywy wymiany czynników  produkcji. Polityka 

handlowa – pojęcie i mechanizmy cła, narzędzia pozataryfowe, wolny  

handel a protekcjonizm. Liberalizacja handlu międzynarodowego. 

Międzynarodowe stosunki finansowe – bilans płatniczy, kurs walutowy, 

rynek walutowy. Czynniki określające poziom kursu walutowego. 

Międzynarodowy system walutowy – przesłanki istnienia, system waluty 

złotej, system z Bretton Woods, współczesny system walutowy. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W06 

EKON1A-U01 

EKON1A-U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U06 

EKON1A_U08 

EKON1A_U09 



Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych – zagrożenia  

i korzyści. Polska a gospodarka światowa. 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K09 

32.  Finanse publiczne 

3 

Dobra i usługi publiczne; Polityka budżetowa; Budżet publiczny; Procedura 

budżetowa; Dochody i wydatki budżetowe; Ważniejsze źródła dochodów 

budżetu państwa; Dług publiczny; Jednostki ST; Planowanie i uchwalanie 

budżetu gminy; Rozdział subwencji ogólnej dla gmin; Konsekwencje 

decyzji finansowych.  

 

EKON1A_W07 

EKON1A_U08 

EKON1A_K01 

EKON1A_K06 

EKON1A_K07 

33.  

Rynki finansowe 4 

Rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów 

pochodnych, analiza portfelowa, inwestorzy instytucjonalni na rynku 

kapitałowym, istota i struktura międzynarodowego rynku finansowego, 

operacje na międzynarodowym rynku finansowym, globalizacja rynków 

finansowych, międzynarodowe instytucje finansowe a kryzysy finansowe, 

podstawy prawne i zasady funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W07 

EKON1A_U01 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_K01 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 

34.  Ekonomia integracji europejskiej 

2 

Międzynarodowa integracja gospodarcza: pojęcie i warunki, formy, typy  

i cechy. System prawny UE: geneza, traktaty, członkostwo.  Droga krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej do UE: strategia Wspólnot Europejskich  

i UE wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa Wyszehradzka, 

etapy integracji Polski z UE. System instytucjonalny UE.  Wspólne polityki 

w UE, mechanizmy i instrumenty współfinansowania wspólnych polityk. 

Budżet UE i jego struktura. Polska a UE. 

 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W05 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U06 

EKON1A_U08 

EKON1A_U13 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 

35.  Rynek pracy 

3 

Rynek pracy i jego specyficzne cechy. Pojęcie podaży pracy, popytu  

na pracę i zatrudnienia; Uwarunkowania rynku pracy; Podstawowe 

kategorie rynku pracy. Mierniki sytuacji na rynku pracy; Bezrobocie  

w sensie ekonomicznym. Bezrobotny wg ustawy i BAEL. Metody pomiaru 

bezrobocia; Zagadnienie bezrobocia w teorii ekonomii. Typologia 

EKON1A_W04 

EKON1A_W05 

EKON1A_U01 

EKON1A_U06 

EKON1A_K01 



bezrobocia. Współczesne teorie bezrobocia i wynikające z nich wnioski dla 

polityki rynku pracy; Rynek pracy w Polsce. Przyczyny pojawienia się 

bezrobocia w 1990 roku. Ewolucja sytuacji na rynku pracy od roku  1990. 

Bezrobocie rejestrowane i baelowskie w Polsce. Ukryte zatrudnienie (tzw. 

szara strefa). Zatrudnienie w sektorach. Zróżnicowanie sytuacji  

na lokalnych rynkach pracy. Bezrobocie w Polsce na tle bezrobocia  

w innych krajach (zharmonizowana stopa bezrobocia). Grupy społeczne  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby młode, kobiety). 

Struktura bezrobocia, czas pozostawania bez pracy; Młodzież na rynku 

pracy. Relacja systemu edukacyjnego do współczesnego rynku pracy; 

Segmentacja rynku pracy. Pojęcie. Przyczyny i formy przejawiania się. 

Konsekwencje ekonomiczne i społeczne; Elastyczne formy zatrudnienia; 

Wyzwania współczesnego rynku pracy (w tym: wymagania wobec 

pracowników we współczesnych organizacjach, demografia, migracje); 

Polityka rynku pracy i jej instrumentarium. Pasywna i aktywna polityka 

rynku pracy. 

EKON1A_K04 

EKON1A_K06 

EKON1A_K09 

36.  System podatkowy i celny w Polsce 

4 

Istota, funkcje i zasady podatków; Definicja prawna i cechy podatków; 

Klasyfikacja podatków wg przedmiotu opodatkowania; Prawo podatkowe 

– podstawowe pojęcia; Organy podatkowe, zobowiązania podatkowe  

i postępowanie podatkowe; Podatki pośrednie i bezpośrednie oraz zjawisko 

przerzucalności podatków; Systemy podatkowe i ich struktura; Podatki 

dochodowe od osób fizycznych i osób prawnych; Podatek od towarów  

i usług i podatek akcyzowy; System celny - znaczenie fiskalne  

i pozafiskalne ceł. 

EKON1A_W07 

EKON1A_U08 

EKON1A_K01 

EKON1A_K06 

EKON1A_K07 

37.  Polityka gospodarcza 

2 

Polityka gospodarcza: zakres, uwarunkowania i cele, narzędzia; 

Współczesne systemy społeczno –gospodarcze; Rola współczesnego 

państwa w życiu gospodarczym; Polityka rozwoju gospodarczego; Polityka 

fiskalna; Polityka pieniężna; Narodowy Bank Polski jako kreator polityki 

pieniężnej w Polsce; Polityka mikroostrożnościowa; Polityka 

makroostrożnościowa; Polityka rynku pracy i zatrudnienia; Polityka 

przekształceń strukturalnych; Polityka handlowa; Polityka dochodów, płac 

i cen. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W04 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U04 

EKON1A_U03 

EKON1A_U08 

EKON1A_U13 

EKON1A_K06 

EKON1A_K07 



EKON1A_K09 

38.  

Polityka społeczna 1 

Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; Etapy 

rozwoju nowoczesnej polityki społecznej. Modele polityki społecznej; 

Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; Doktryny 

polityki społecznej (liberalizm, agraryzm, konserwatyzm, socjalizm, 

katolicyzm społeczny; ekorozwój); Instytucje europejskiej polityki 

społecznej; Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; Nowe 

instytucje polityki społecznej  rola trzeciego sektora; Samorząd terytorialny 

jako lokalny podmiot polityki społecznej; Praca jako kategoria polityki 

społecznej; Rola i podstawowe typy polityki ludnościowej; Praca jako 

kategoria polityki społecznej; Problematyka bezrobocia; Polityka rodzinna 

uwarunkowania i kierunki działań. Podstawowe miary ubóstwa; 

Podstawowe obszary patologii społecznej; Najważniejsze wyzwania XXI 

wieku w sferze polityki społecznej. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W05 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

39.  

Analiza koniunktury gospodarczej i badanie 

rynków 
2 

Przedmiot analizy koniunktury i badania rynków, pojęcie badań 

koniunktury i wahań koniunkturalnych, mechanizm cyklu 

koniunkturalnego i jego współczesny obraz. Pojęcie analizy rynku i rodzaje 

analiz rynkowych. Teorie cyklu koniunkturalnego, ogólna charakterystyka 

i podział teorii cyklu koniunkturalnego, endogeniczne teorie cyklu 

koniunkturalnego, egzogeniczne teorie cyklu koniunkturalnego, popytowo 

- podażowe teoria wahań koniunkturalnych. Charakterystyka metod analizy 

i prognozy koniunktury gospodarczej, barometry koniunktury, testy 

koniunktury, metody ekonometryczne, metoda bilansowa, metody 

eksperckie. Handel zagraniczny a cykl koniunkturalny, oddziaływanie 

wahań koniunktury na handel zagraniczny, wpływ handlu zagranicznego  

na poziom aktywności gospodarczej, zjawisko przenoszenia koniunktury 

gospodarczej w skali międzynarodowej. 

EKON1A_W04 

EKON1A_W06 

EKON1A_W07 

EKON1A_U01 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_K01 

EKON1A_K03 

EKON1A_K06 

40.  

Wykład monograficzny w języku 

angielskim 
2 

Podstawowe pojęcia z zakresu, metodyk i technik z zakresu zarzadzania  

projektami. Wiedza z zakresu zarzadzania projektami we wszystkich 

podstawowych obszarach. 

 

EKON1A_W03 

EKON1A_W06 

EKON1A_W11 

EKON1A_U02 

EKON1A_U08 

EKON1A_U10 

EKON1A_K02 

EKON1A_K05 

EKON1A_K11 



PRZEDMIOTY DO WYBORU:    

41.  Proseminarium 

2 

Omówienie metodyki prowadzenia badań naukowych oraz zasad 

opracowania wyników badań. Omówienie wybranych narzędzi badawczy 

stosowanych w naukach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

metod ilościowych. Omówienie możliwości wykorzystania w badaniach 

naukowych programów statystyczno-ekonometrycznych (Statistica, Gretl, 

Eviews). Omówienie ogólnych zasad pisania prac dyplomowych  

i wymogów formalnych stawianych przed pracami licencjackimi. Pisanie 

pracy dyplomowej a postępowanie antyplagiatowe. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

42.  Seminarium dyplomowe 

13 

Przedstawienie zakresu tematycznego prac dyplomowych oraz wybór 

tematów przez seminarzystów. Analiza tematów i konstrukcja planów prac 

licencjackich. Prezentacja kolejnych rozdziałów prac licencjackich oraz 

analiza wyników badań prowadzonych przez seminarzystów. Dyskusja nad 

fragmentami prac licencjackich referowanymi przez seminarzystów. 

Indywidualne omówienie prac dyplomowych. Przyjęcie prac licencjackich 

i zaliczenie seminarium. Pisanie pracy dyplomowej a postępowanie 

antyplagiatowe. 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 

EKON1A_K03 

43.  Grupa przedmiotów z zakresu finansów i 

bankowości 

32 

Wykład monograficzny I  

Bezpieczeństwo danych 

Prawo wekslowe, czekowe i dewizowe 

Finanse Unii Europejskiej I 

Etyka w działalności gospodarczej 

Prawo bankowe 

Strategie marketingowe banków 

Bankowość  

Zarządzanie ryzykiem finansowym  

Bankowość centralna 

 

EKONIA_W01 

EKONIA_W02 

EKON1A_W03 

EKONIA_W04 

EKON1A_W05 

EKON1A_W06 

EKONIA_W07 

EKON1A_W08 

EKON1A_W09 

EKON1A_W10 

EKON1A_W11 

EKON1A_W13 

EKON1A_W14 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U05 



EKON1A_U06 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_U09 

EKON1A_U12 

EKON1A-U13 

EKON1A-K01 

EKON1A-K02 

EKON1A-K03 

EKON1A_K04 

EKON1A_K05 

EKON1A-K06 

EKON1A_K07 

EKONIA_K08 

EKONIA_K09 

EKON1A-K10  

EKONIA_K11 

44.  Grupa przedmiotów z zakresu ekonomii 

przedsiębiorstwa 

 

32 

Wykład monograficzny I  

Kapitał intelektualny i społeczny 

Ekonomia behawioralna 

Strategie rozwoju przedsiębiorstw 

Komunikacja w biznesie 

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw 

Finanse przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa w strukturach gospodarki europejskiej 

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 

Analiza finansowa  

EKON1A-W01 

EKON1A-W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W04 

EKON1A-W05 

EKON1A_W06 

EKON1A_W07 

EKON1A_W09 

EKON1A_W10 

EKON1A_W11 

EKON1A_W12 

EKON1A_U01 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_U05 

EKON1A_U06 

EKON1A_U07 

EKON1A-U08 



EKON1A_U12 

EKON1A_U13 

EKON1A-K01 

EKON1A-K02 

EKON1A-K03 

EKON1A-K04 

EKON1A_K05 

EKON1A-K06 

EKON1A-K07 

EKON1A_K09 

EKON1A-K10 

45.  Grupa przedmiotów z zakresu ekonomii 

rynku globalnego 

32 

Wykład monograficzny I  

Międzynarodowy rynek pracy 

Psychologia międzykulturowa 

Rozwój zrównoważony 

Wykład monograficzny II 

Konkurencyjność i innowacyjność gospodarek 

Finanse globalne 

Przedsiębiorstwa w strukturach gospodarki światowej 

Zarządzanie ryzykiem na rynku międzynarodowym 

Międzynarodowe kryzysy finansowe 

EKON1A_W01 

EKON1A_W02 

EKON1A_W03 

EKON1A_W04 

EKON1A_W05 

EKON1A_W07 

EKON1A_W11 

EKON1A_W13 

EKON1A_W14  

EKON1A-U01 

EKON1A-U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U05 

EKON1A-U06 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08  

EKON1A_U10 

EKON1A-U13 

EKON1A-K01 

EKON1A-K02 

EKON1A-K03 

EKON1A-K06 

EKON1A_K07 

EKON1A_K09 

EKON1A-K10  



EKON1A_K11 

46.  Grupa przedmiotów z zakresu ekonomii 

społecznej 

32 

Wykład monograficzny I 

Ekonomia społeczna i społeczeństwo obywatelskie 

Podstawy prawne funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Formy i metody działania Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Zarządzanie w Podmiotach Ekonomii Społecznej 

Finanse Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Rachunkowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej 

Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej 

Zarządzanie ryzykiem w Podmiotach Ekonomii Społecznej 

Ekonomia społeczna w Unii Europejskiej  

EKONIA_W01 

EKONIA_W02 

EKON1A_W05 

EKON1A_W08 

EKON1A_W09 

EKON1A_W11 

EKON1A_W12 

EKON1A_W13 

EKON1A_W14 

EKON1A_U02 

EKON1A_U03 

EKON1A_U05 

EKON1A_U06 

EKON1A_U07 

EKON1A_U08 

EKON1A_U13 

EKON1A-K01 

EKON1A-K03 

EKON1A-K06 

EKON1A_K07 

EKONIA_K08 

EKONIA_K11 

47.  Przedmioty fakultatywne (jeden do 

wyboru) 

2 

Zastosowanie technik informatycznych w gospodarce 

Zastosowanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie 

E-gospodarka 

Zastosowanie narzędzi informatycznych w Podmiotach Ekonomii 

Społecznej 

EKON1A_W03 

EKON1A_W06 

EKON1A_W08 

EKON1A_W09 

EKON1A_W10 

EKON1A_W11 

EKON1A_U01 

EKON1A_U03 

EKON1A_U04 

EKON1A_U12 

EKON1A_U8 

EKON1A_K01 

EKON1A_K02 



EKON1A_K04 

EKON1A_K05 

PRAKTYKI 

7 

Zastosowanie wiedzy w praktyce, zapoznanie się z zasadami 

funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji, jednostek administracji oraz 

organizacji społeczno-gospodarczych; zdobycie doświadczenia w zakresie 

indywidualnego i zespołowego realizowania obowiązków zawodowych 

EKON1A_W06 

EKON1A_W08 

EKON1A_W14 

EKON1A_U06 

EKON1A_U08 

EKON1A_K02 

EKON1A_K04 

EKON1A_K08 

Razem 180   

 
1 Język polski – lektorat 

Przedmiot obowiązkowy dla obcokrajowców  

(4 punkty ECTS za przedmiot otrzymują tylko 

obcokrajowcy) 

4 Język polski – lektorat 

W ramach przedmiotu realizowane będą treści dotyczące nauczania języka 

polskiego (lektorat), w treści nauczania włączono zagadnienia związane z  polską 

kulturą (filmem, teatrem), historią i tradycją. W obrębie przedmiotu będą też 

realizowane zagadnienia związane z kształceniem umiejętność sprawnego 

pisania. 

1.Treści leksykalne: 

Zagadnienia, które występują w stosowanych na zajęciach podręcznikach  

na poziomie B2 (np. szkoła i studia; moda i uroda, praca, rynek pracy; sklepy, 

handel, konsumpcja; Polska od kuchni; urzędy i usługi, słownictwo ekonomiczne; 

życie polityczne w Polsce; leksyka dotycząca przyrody i  środowiska; kultura; 

religia i wiara). 

2. Treści gramatyczne: 

Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 dla danego 

języka i zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy. 

3. Funkcje językowe: 

Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające studentom na 

porozumiewanie się w języku obcym (np. branie czynnego udziału w  dyskusjach, 

wyrażanie emocji oraz wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie 

swojego punktu widzenia w formie ustnej i  pisemnej, dokonywanie prezentacji). 

EKON1A_W01 

EKON1A_U01 

EKON1A-K01 
 

razem dla obcokrajowców 184   

 

Studentów studiów stacjonarnych obowiązują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, zajęciom tym nie przypisuje się punktów 

ECTS. 



Studentów obowiązuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze 4 godzin, w zakresie uwzględniającym 

specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia. 

Studentów obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godzin. 

 

15. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU 

KSZTAŁCENIA:  

 

Prowadzący określa szczegółowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji, a następnie umieszcza je w karcie przedmiotu. Osiągniecie wszystkich efektów 

uczenia się określonych dla poszczególnych zajęć oznacza realizację założonej koncepcji kształcenia na prowadzonym kierunku i uzyskanie efektów 

kierunkowych (osiągnięcie sylwetki absolwenta). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe weryfikuje się zakładane efekty uczenia się. Oceniane są przez promotora i recenzenta. 

2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia. Weryfikacja efektów następuje 

zgodnie z regulaminem praktyk na kierunku. 

3) wymianę międzynarodową studentów - uzyskiwanie informacji od studentów dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 

4) osiągniecia kół naukowych - informacja zwrotna poprzez uzyskiwane recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, 

przyznane stypendium Rektora i Ministra), 

5) badanie losów absolwentów - poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych z zakresu uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

i ich przydatności na rynku pracy, 

6) badanie opinii pracodawców - opiniowanie przez pracodawców programów studiów, w tym zakładanych efektów uczenia się i metod ich weryfikowania. 

 

Dodatkowo podstawą oceny realizacji efektów uczenia się są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta w trakcie studiów takie jak: kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, case studies, 

projekty. Kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekt - według instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Wszystkie dodatkowe 

formy zaliczenia wymagają dodatkowych instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu realizowanych w ramach 

wykładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 

     Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 

a) Egzamin ustny powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników.  

b) Egzamin pisemny może być organizowany w formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w której jest możliwe 

właściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo przerwać lub unieważnić egzamin 

w sytuacji, gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych materiałów, urządzeń i z pomocy innych osób). 



3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę otrzymaną przez 

studenta na zaliczeniu.  

 

Formy i metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceny i jej składowe określa karta przedmiotu. 

 

Wszystkie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze odnotowuje się w kartach okresowych osiągnięć 

studenta. 


