
Uchwała nr 400/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu
ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym prowadzi się kierunek ekonomia na poziomie
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w formie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych.

§ 2

Określa się efekty kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, w załączniku stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały, do których dostosowywany jest plan studiów i program
kształcenia określony przez Radę Wydziału.

§ 3

Efekty kształcenia, o których mowa w § 2, obowiązują od roku akademickiego 2012/2013.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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Załącznik do uchwały
nr 400/2012 Senatu UP

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia i ich odniesienie do efektów obszarowych

Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne
Przyporządkowanie kierunku do:

obszaru kształcenia: nauki społeczne
dziedziny nauki: nauki ekonomiczne
dyscypliny naukowej: ekonomia

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 180

Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku
Odniesienie
do efektów

obszarowych
WIEDZA

E1A_W01 posiada wiedzę z zakresu podstawowych kategorii
i procesów makro i mikroekonomicznych

S1A_W01
S1A_W02
S1A_W07

E1A_W02

ma wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania
gospodarki, w tym gospodarki żywnościowej na poziomie
kraju i regionu oraz narzędzi i instrumentów polityki
gospodarczej i społecznej

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W08

E1A_W03

ma podstawową wiedzę o przestrzennym zróżnicowaniu
gospodarki oraz współczesnych strukturach gospodarczych
i politycznych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
sektora rolno-żywnościowego

S1A_W02
S1A_W03

E1A_W04 ma podstawową wiedzę dotyczącą elementów systemu
finansowego, instytucji i rynków finansowych S1A_W02

E1A_W05
zna podstawowe mechanizmy ekonomiczne działające
w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz
reguły międzynarodowej polityki handlowej

S1A_W03
S1A_W08
S1A_W09

E1A_W06
zna zagadnienia z zakresu integracji rynków i polityk w Unii
Europejskiej (w tym Wspólnej Polityki Rolnej) oraz
finansowych aspektów działania UE

S1A_W03
S1A_W08
S1A_W09

E1A_W07 ma wiedzę ogólną w zakresie stosowania metod statystyki
i ekonometrii w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych S1A_W06

E1A_W08
posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania,
zarządzania oraz finansowania działalności gospodarczej
przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego

S1A_W11
S1A_W05
S1A_W10
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E1A_W09

zna podstawowe prawidłowości oraz zadania
i uwarunkowania polityki gospodarczej i społecznej, a także
narzędzia służące realizacji tych zadań w zakresie kierunku
i specjalności studiów

S1A_W04
S1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

E1A_U01
umie interpretować podstawowe wskaźniki charakteryzujące
gospodarkę w skali makroekonomicznej oraz
scharakteryzować bieżącą sytuację w gospodarce światowej

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U08

E1A_U02 umie wyjaśnić znaczenie poszczególnych instytucji
finansowych w systemie finansowym

S1A_U01
S1A_U02

E1A_U03
potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-
gospodarczą, w zakresie stosowanych narzędzi polityki
gospodarczej w kraju i regionie

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U08

E1A_U04 potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ekonomiczne
występujące w polityce handlowej

S1A_U02
S1A_U03
S1A_U08

E1A_U05
potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami
i terminologią z zakresu integracji europejskiej, analizować
bieżące funkcjonowanie UE oraz aplikować o fundusze UE

S1A_U03
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U05

E1A_U06
potrafi posługiwać się podstawowymi miarami
statystycznymi oraz budować i interpretować proste modele
ekonometryczne

S1A_U04
S1A_U08

E1A_U07

potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa
i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując metody
analizy finansowej i zarządzania strategicznego oraz
formułować możliwe strategie ich działania

S1A_U06
S1A_U07

E1A_U08
posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej
jednego języka obcego nowożytnego zgodne z poziomem B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

E1A_K01 potrafi funkcjonować w środowisku gospodarki rynkowej S1A_K04
S1A_K05

E1A_K02
posiada zdolność upowszechniania wiedzy ekonomicznej
w różnych środowiskach oraz oceny stanu gospodarki
i efektów stosowanej polityki gospodarczej

S1A_K01
S1A_K05
S1A_K06

E1A_K03
potrafi doradzić w zakresie tworzenia i funkcjonowania
przedsiębiorstw oraz działalności jednostek samorządu
terytorialnego

S1A_K01
S1A_K02
S1A_K03

E1A_K04
jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane
zadania związane z pracą zespołową oraz przygotowany do
pełnienia roli lidera

S1A_K05
S1A_K07

E1A_K05 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną
w życiu gospodarczym

S1A_K04
S1A_K07


