
 
 
 

 
 

Załącznik nr 9  do Uchwały Nr 78 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. 
 

 
E f e k t y   k s z t a ł c e n i a     

 
 

Efekty kształcenia mają zastosowanie do programów kształcenia dla studiów rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2017/2018; poprzedzone były efektami kształcenia określonymi w załączniku nr 8.1. do Uchwały Nr 32 
Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  
 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Kierunek studiów: 
 

ekonomia 

Poziom kształcenia: 
 

studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

poziom 7 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Przyporządkowanie kierunku do obszaru (obszarów) kształcenia 
(wraz z uzasadnieniem) 

Obszar nauk społecznych  

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub dziedziny sztuki i 
dyscypliny artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia 
dla kierunku studiów: 

Obszar: nauki społeczne (S) 
Dziedzina: ekonomia 

Dyscypliny: ekonomia, finanse, nauki o 
zarządzaniu 

Symbol* Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 
 

 
WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K_W01 w pogłębionym stopniu zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych oraz relacje nauk ekonomicznych z 
innymi obszarami nauk społecznych 

K_W02 w pogłębionym stopniu struktury społeczno-ekonomiczne i występujące w nich instytucje, na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

K_W03 w szerokim stopniu relacje między poszczególnymi elementami struktur społeczno-ekonomicznych, cele 
funkcjonowania tych struktur i prawidłowości kształtujące te relacje i cele  

K_W04 w pogłębionym stopniu rodzaje relacji ekonomiczno-społecznych występujących w poszczególnych 
strukturach społeczno-ekonomicznych 

K_W05 zagadnienia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie zaawansowanym 
K_W06 metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające 

opisywać struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne, procesy  w nich zachodzące, a także relacje między 
nimi; metody i narzędzia służące do zaawansowanych rodzajów badań ekonomicznych 

K_W07 w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne, organizacyjne, moralne i etyczne, współtworzące struktury i 
instytucje ekonomiczno-społeczne, jak również ich zmiany i konsekwencje tych zmian 

K_W08 w pogłębionym stopniu procesy zmian struktur i instytucji społeczno-ekonomicznych, przyczynach tych 
zmian, ich ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji 

K_W09 w pogłębionym stopniu teorie opisujące struktury społeczno-ekonomiczne oraz rozwój tych teorii 
K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
K_W11 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z 

zakresu nauk ekonomicznych 
 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 
K_U01 krytycznie analizować złożone zjawiska ekonomiczno-społeczne oraz związki między nimi 
K_U02 praktycznie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania złożonych  problemów mikroekonomicznych i 

makroekonomicznych 
K_U03 interpretować dane mikro i makro ekonomiczne, weryfikować je w oparciu o wiedzę z zakresu nauk 

ekonomicznych  oraz korzystać z różnorodnych  źródeł danych    
ekonomicznych 

K_U04 prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla nauk 



 
 
 

 
 

ekonomicznych 
K_U05 wykorzystywać systemy normatywne (prawne, ekonomiczne, społeczne) w obszarze decyzji 

ekonomicznych, odnosząc je do różnych struktur ekonomiczno-społecznych 
K_U06 samodzielnie identyfikować problemy badawcze i zawodowe oraz poszukiwać ich rozwiązania  
K_U07 identyfikować konsekwencje poszczególnych rozwiązań problemów społeczno-ekonomicznych w oparciu o 

różne nurty teorii ekonomii i polityki gospodarczej 
K_U08 interpretować dane ekonomiczne oraz korzystać ze źródeł danych ekonomicznych 
K_U09 korzystać z terminologii ekonomicznej oraz posiada umiejętność przygotowywania typowych prac 

pisemnych i wystąpień, na poziomie zaawansowanym, z wykorzystaniem różnych  ujęć teoretycznych 
K_U10 posługiwać się językiem obcym, w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2+ 
K_U11 skutecznie przekazywać innym osiągnięcia ekonomii w zrozumiały sposób; dostosowywać poziom i formę 

prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy; rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom 
wybranych osiągnięć ekonomii 

K_U12 nieustanne zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia; ciągle doskonalić się oraz podnosić 
kompetencje zawodowe i ukierunkowywać innych w tym zakresie;  

K_U13 w pełni samodzielnie realizować uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; jak 
również samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze 

K_U14 pracować systematycznie i wykazywać pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji 
założonego celu; dotrzymywać terminów; rozumieć konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi 
projektami, które mają długofalowy charakter 

K_U15 nawiązywać i utrzymywać długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dążyć do realizacji celów zespołu 
poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywować współpracowników do 
zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów 

K_K01 samodzielnie i efektywnie pracować z dużą ilością danych, dostrzegać zależności i poprawnie wyciągać 
wnioski posługując się zasadami logiki; precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego 
zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania 

K_K02 do jak najlepszego wykonania zadania; dbania o szczegół i systematyczności, jak również do przestrzegania 
zasad postępowania związanych z wykonywaniem zawodu ekonomisty, w tym norm etycznych; a także 
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz wypełniania zobowiązań społecznych 

K_K03 odpowiedzialnego wykonywania zawodu ekonomisty, rozwijania jego dorobku, podtrzymywania etosu oraz 
przestrzegania zasad etyki zawodowej  

K_K04 do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, twórczego myślenia w celu udoskonalenia istniejących 
bądź stworzenia nowych rozwiązań 

 
*Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


