
Uchwala nr 1435

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l9 czerwca 2013 r.

unieniajqca Ilchwalp nr 1228 Senatu Uniwercytelu w Bialymsloku

z dnia 25 *wietnia 201 2 r. w sprawie okreilenia efektdw ksztakenia dla kierunkdw studiow

prowadzonych w llniwersylecie w Bialymstoku, w zakresie efektdw ksztalcenia dla kierunku
e ko no mia, migdzyna rodowe stos unki gospodarcze, zarzqdzan ie

oraz UchwalQ nr I 172 Senalu Ilniwersytelu w Bialymstoku z dnia 2l grudnia 201I r.
w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunku ekonomiczno- prawnego, studia

pieneszego stopnia - proJil o96lnoakademicki

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p62n. zm.) w zwi4zku z $ 2 rozpotz4dzenia Ministra Nauki

i Szkolnictwa wyZszego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawre

warunk6w prowadzenia studi6w na okreSlonym kierunku i poziomie ksztalcenia (Dz. U. poz.

983) uchwala sig, co nastgpuje, 
O ,

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4ce zmiany w Uchwale nt 1228

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie okreilenia qfbkniv,

ksztalcenia dla kierunk6w sludi6w prowadzony w Uniwersytecie w Biatymsbku;

1) Zal4cznlk nr 5 - okreslaj4cy efekty ksztalcenia dla kierunku ekonomia, studia

pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone

w Zalqcznlku nr I do niniejszej Uchwaly.
2) Zal4cznlk nr 6 - okeSlaj4cy efekty ksztalcenia dla kierunku ekonomia, studia drugiego

stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone w Zal4czniku nr 2

do niniejszej Uchwaly,
3) Zalqcznik nr 8 - okreslaj4cy efekty ksztalcenia dla kierunku migdzynarodowe stosunki

gospodarcze, studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki' otrzymuje

brzmienie okeslone w Zal4cmiku nr 3 do niniejszej Uchwaly,
4) Zal4cznik nr 9 - okeslajQcy efekty ksztaicenia dla kierunku migdzynarodowe stosunki

gospodarcze, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie

okreSfone w Zalqczniku w 4 do niniejszej Uchwaly,
5) Zalacznik nr 16 - okreSlaj4cy efekty kszlalcenia dla kierunku zarz4dzanie, studia

pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone

w Zalqcznrku nr 5 do niniejszej Uchwaly,
6) Zalqcznik nr 17 - okreSlaj4cy efekty ksztalcenia dla kierunku zarzqdzanie, studia

drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone

w Zal4czniku nr 6 do niniejszej Uchwaly.

$2
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpujqce zmiany w Uchwale nr 1ll2
senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 2l grudnia 20ll r. w sprawie okreilenia efekl()w

kszlalcenia dla kierunkjw sludi,w ekonomiczno-prawnego, studia pieru,szego stopnia profil
o96lnoakademicki:

zalqcznlk do Uchwaly ff 1172 otrzymuje brzmienie okreslone w Zalqczniku nr 7 do

ninieiszei Uchwaly. 
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



i/-al4cznik nr I

do Uchwaly nr 1435

Senatu IJniwcrsytclu w llialymsk]ku
z dnia | 9 crcrwca 20l3 r.

ol,rcilajqcy brzmicnic
ZalAcznika nr 5
do tJchwaly nr l22ll
Scnatu Iiniwcrsytctu w l]ialymstoku
z dnia 25 kwictnia 2012 r

EFEKTY KSZTAI-CENIA
dla kierunku ekonomia

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ekonomia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk spolecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

ObiaSnienia oznaczert:

El (przed podkre5lnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku ekonomia, studia
pierwszego stopnia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejEtno6ci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SIA efekly ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia, profi I o96lnoakademicki

ksztalcenia030l t. - numer et-ektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoiczeniu studiriw pierwszego stopnia na kierunku
ekonomia absolwent:.

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
kszaalcenia
w zakresie

nauk
soolecznych

WIEDZA

El wol ma podstawowq wiedzg z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych,
zna podstawowe kategorie ekonomiczne

stA w0l

Er w02 ma wiedzg o strukturach i instytucjach gospodarczych slA w02

Et w03
zna relacje pomigdzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub
publicznymi w skali krajowej i migdzynarodowej

slA w03

El w04
ma podstawow4 wiedzg na temat relacji gospodarczych oraz rz4dzqcych
nimi prawidlowo5ci

s tA w04

Et w05

ma podstawowq wiedzq o czlowieku jako elemencie struktur
gospodarczych, w szczeg6lno6ci jako podmiocie dzialaj4cym w tych
strukturach i konstytuujqcym je oraz o nsadach funkcjonowania tych
struktur

slA w05

Et w06
zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzgdzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych
isoolecznvch

s lA w06

Et w07

ma wiedzq o normach i regulach (organizacyjnych, prawnych, etycznych
itp.) organizujqcych struktury i instytucje gospodarcze irzqdzqcych nimi
prawidlowo3ciach oraz o ich 2r6dlach, naturze, zmianach i sposobach

dzialania

slA w07

Et w08
ma wiedzg o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich

element6w, o prryczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
SIA WOE

Et w09
ma wiedzg o pogl4dach na temat struktur i instytucji gospodarczych lub
publicznych oraz ich historycznej ewolucji

stA w09



El wtO zna podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

przemyslowej i prawa autorskiego
slA wl0

Et wll ztla ogolne zasady tworzenia i rozwoju fotm indywidualnej
przedsigbiorczoSci wykorzystuj4c wiedzg z zakresu ekonornii

stA wil

UMIEJETNOSCI

u0rEI
potrafi, w oparciu o dyscypling naukowq ekonomia, prawidlowo analizowai
i interpretowad przyczyny i przebieg konkretnych proces6w i zjawisk

ekonomicznych

SIA UOI

EI U()2

potrafi wykorzystywa6 podstawow4 wiedzp teoretycznQ i pozyskiwa6 dane

do analizowania konkretnych proces6w izjawisk w zakresie dyscypliny

naukowej ekonomia

SIA UO2

EI UO3
potrafi wlaSciwie analizowac przyczyny i przebieg konkretnych procesow

oraz zjawisk spoleczno-gospodarczych w zakresie nauk ekonomicznych
SIA UO3

E] UO4

potrafi prognozowa6 konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne

z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w naukach

ekonomicznych

SIA UO4

EI UO5

posluguje sip systemami normatywnymi oraz wybranymi normaml

i regulami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwi4zywania problem6w

z zakresu nauk ekonomicznych

SIA UOs

I) U06
potrafi wykorzystywai zdoby'tq wiedzq z zakresu nauk ekonomicznych

i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiqzywaniu
problem6w w pracy zawodowej

stA r.J06

EI UO7

wykorzystuje zdobyt4 wiedzg z zakresu nauk ekonomicznych idziedzin
komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problem6w'

proponujqc odpowiednie ich rozr.r iqzania
S IA UO7

EI UOS
posiada umiejgtno66 obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz
proces6w ekonomicznych za pomoc4 ekonomicznych metod naukowych

SIA UOS

EI UO9

potrafi przygotowai prace pisemne i prezentacje multimedialne poSwigcone

konkretnemu zagadnieniu z zakrest nauk ekonomicznych i dyscyplin

komplementarnych, wla5ciwie dobierajqc i weryfi kuj4c materialy 2r6dlowe

do przygotowywan ia prac

SIA UO9

EI UIO

potrafi przygotowai wypowiedZ ustnq poSwigcon4 konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych,

wlaSciwie dobieraj4c i weryfikuj4c materialy 2r6dtowe do przygotowanych

wyst4pieri ustnych

SIA UIO

UIEI
posluguje sig jgzykiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie

odpowiadajqcym wymaganiom okreSlonym dla poziomu 82 Europejskiego

Systemu Opisu Ksztalcenia Jqzykowego

SIA UII

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K0lEI
rna 6wiadomoS6 poziomu swojej wiedzy i umiejQtnodci oraz rozumie

potrzebQ stalego uczenia sig, ze wzglgdu na dynamikq proces6w rynkowych
i spolecznych zachodzqcych rr iwiecie

SIA KO]

EI KO2 potrafi pracowa6 w grupie, przyjmujqc w niej ro2ne role SIA KO2

EI KO3
potrafi odpowiednio okreslid priorytety slu24ce realizacj i zadari wlasnych

izesoolu
SIA KO3

EI KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane z aktywnoSci4

w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu
SIA KO4

EI KO5
jest przygotowany do udziatu w opracowywaniu projekt6w spolecznych

uwzglgdniaj4c aspekty prawne i ekonomiczne
SIA KO5

EI KO6 potrafi samodzielnie uzupelnia6 i doskonali6 nabyt4 wiedzq i umiejqtno6ci SIA KO6

EI KO7
wykazuje postawg kreatywnoSci, innowacyjnoSci i przedsigbiorczoSci

w podejmowanej aktywnoSci spoleczno-gospodarczel
SlA KO7



T.al4cznik nr 2
do Uchwaly nr 1435

Senatu Uni\rcrs) tetu w Bial) rnsk)ku
z dnia l9 czcrwca 20l3 r

okre(lajzlcy brzmicnie
Zal4cznika nr (r

do tJchwaly nr 1228

::x1l:;il:filiItw 
l]ia') s'1oku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku ekonomia

studia drugiego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ekonomia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk spolecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

ObiaSnienia oznaczef:

E2 (przed podkreSlnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku ekonomia, studia

drugiego stopnia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejEtnoSci
K (po podkre6lniku) kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studiirw

drugiego stopnia, profi I og6lnoakademicki
f'ektu ksztalcenia0301 ko - numer e

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukohczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
ekonomia absolwentz

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

na uk
snolecznvch

WIEDZA

E2 W01
ma poglgbion4 wiedzg z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony

zakres wspolczesnej terminologii nauk ekonom icznych
s2A WOl

E2 WO2
ma rozszerzonq wiedzg o strukturach i instytucjach gospodarczych lub

publicznych
s2A w02

E2 W03
ma rozszerzon4 wiedzp na temat relacji gospodarczych oraz rz4dz4cych nimi
nrawidlowoSci

s2A W03

E2 W04
ma wiedzg ra temat r62nych rodzaj6w wiqzi spoleczno-ekono nr icznych oraz o

wystppuj4cych miEdzy nimi prawidlowo6ciach, a takze ma poglgbion4 wiedzg

w odniesieniu do wybranych kategorii wigzi spoleczno-ekonomicznych
s2A W04

E2 W05
ma rozszerzonq wiedzq o czlowieku jako tw6rcy i aktywnym uczestniku

struktur gospodarczych i zasad ich funkcjonowania
s2A W05

E2 W06
ma poglEbion4 wiedzg w zakresie metod i narzpdzi opisu oraz technik

pozyskiwania, anahzy i prezentacji danych wlaSciwych dyscyplinie nauk

ekonomicznych, a tak2e modelowania struktur gospodarczych
s2A W06

E2 W07

ma poglgbion4 wiedzg o normach i regulach (m.in: prawnych'

organ izacyjnych, etycznych) organizuj4cych struktury

i instytucje ekonomiczne i rz4dz4cych nimi prawidlowoticiach oraz

o ich 2r6dlach, naturze, zmianach i sposobach dzialania

s2A W07



E2 W08
ma poglpbion4 wiedzq o procesach zmian wybranych rodzaj6w podmiot6w,

insty,tucj i i struktur ekonomicznych oraz o prawidlowo(ciach rz4dz4cych tymi

orocesami

s2A W08

E2 WO9
ma pog{gbionq wiedzg o pogl4dach na temat wybranych rodzaj6w podmiot6w,

instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybranych kategorii wigzi

ekonomicznych i o ich historycznej ewolucji
s2A W09

E2 WlO
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z z^kresu ochrony wlasno:ici

przemyslowej i prawa autorskiego oraz koniecznoil zarzqdzania zasobami

wlasnoSci intelektualnej

S2A WIO

E2 Wtl zna o96lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiqbiorczo6ci

wykorzystuj4c wiedzg z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia
s2A Wll

UMIEJETNOSCI

E2 I.JO I

potrafi, w oparciu o dyscyplinq naukowq ekonomia, prawidlowo interpretowac

i wyjaSnia6 z.lawiska oraz procesy ekonomiczne iwzajemne relacje migdzy

n imi

SIA UOI

E2 UO2

potrafi wykorzysta6 wiedzg teoretycznq do opisu i analizowania przyczyn

i przebiegu proces6w i zjawisk gospodarczych oraz potrafi formulowa6
wlasne opinie i dobierai krltycznie dane i metody analiz w zakresie

dyscypliny nauk ekonomicznych

S2A UO2

E2 UO3

potrafi wtaSciwie analizowai przyc'zyny i przebieg proceso$

i zjawisk gospodarczych i spolecznych, formulowa6 wlasne opinie na ten

temat oraz stawia6 proste hipotezy badawcze, w zakresie dyscypliny nauk

ekonomicznych i je weryfi kowac

S2A UO3

E2 UO4

potrafi prognozowa6 i modelowa6 zloZone procesy i zjawiska ekonomiczne

z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzgdzi w zakresie dyscypliny
nauk ekonomicznych

S2A UO4

E2 r.J05

potrafi poslugiwa6 sig systemami normatywnymi oraz wybranymi nolrnaml

i regulami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp.) w celu rozwiqzywania
problem6w z zakresu ekonomii, ma rozszerzonQ umiejgtno6c w poslugiwaniu

siq tymi normami w nauk ekonomicznych

S2A UO5

E2 U06
potrafi wykorzysta6 w praktyce iw pracach badawczych zdoby4 wiedzg

z okre6lonego obszaru nauk ekonomicznych oraz podda6 krytycznej analizie

przydatnoSi i skuteczno(6 stosowanej w praktyce wiedzy
S2A UO6

E2 tJ01
wykorzystuje zdobytq wiedzg z zakresu nauk ekonomicznych

i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiqza'ir

i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problem6w
S2A TJOT

E2 UO8

potrafi analizowa6 zjawiska gospodarcze oraz potrafi zastosowa6 metody

badawcze z zakresr dyscypliny nauk ekonomicznych do poglgbionej

teoretycznie oceny tych zjawisk
S2A UO8

E2 UO9
posiada poglEbionq umiejgtno66 przygotowania r62nych prac pisemnych

z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych
S2A UO9

E2 UIO
posiada poglgbionq umiejptnoS6 przygotowania wystqpieri ustnych

z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych
S2A UIO

KOMPETENCJf, SPOLECZNE

ma Swiadomo66 poziomu swojej wiedzy i umiejqtno6ci, rozumie potrzebg

ciqglego doksztalcania sig zawodowego irozwoju osobistego ze wzglgdu na

dynamikg proces6w rynkowych i spolecznych zachodz4cych w Swiecie;

potrafi inspirowa6 iorganizowa6 proces uczenia sig innych osob.

K0lS2AK0tE2

E2 KOz
potrafi pracowa6 w grupie, przyjmujqc w niej :czne role,

w szczegolnoSci rolp przyw6dcy
S2A KO2

E2 KO3
potrafi odpowiednio okreSli6 priorytety slu24ce realizac.ii zadafi wlasnych

i zesoolu
S2A KO3



E2 KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane z aktywnoSci4

w otoczeniu spoleczno-gospodarcrym i wykonywaniem zawodu
S2A KO4

E2 KO5
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych oraz

potrafi przewidywad wielokierunkowe skutki takiej aktywnoSci
S2A KO5

E2 KO6
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupelnia6 i doskonali6 nabyq wiedzq

i umiejqtno$ci rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A KO6

E2 KO7
wykazuje postawg kreatywnoSci, innowacyjno6ci i przedsigbiorczo6ci

w podejmowanej aktywno6ci spolecznogospodarczej
S2A KO7



/,alqcznik nt 3

do Uchrvall nr l,l3 5

Scnatu lJniwers) tetu w llialymstoku
z dnia l9 czerwca 20lJ r.

okrcSlajqc]. brzmicn ic
Zal4cznika nr 8

do Uchwaly nr 12213

Scnaru LJniwersylcLu w llialymstoku
z dnia 25 kwietnia 20l2 r.

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku miQdzynarodowe stosunki gospodarcze

studia pierwszego stopnia - profrl og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) wpisuje siE w obszar nauk

spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego. Jest to

kierunek l4cz4cy dztedzinp nauk ekonomicznych, nauk prawnych oraz nauk politycznych.

Dzigki interdyscyplinarnemu charakterowi niniejszego kierunku studi6w moZliwc jest

zaproponowanie studentom ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejEtnoSci oraz kompetencji

spolecznych wla6ciwych dla tych dyscyplin naukowych.

ObiaSnienia oznaczeri:

Ml (przed podkreslnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku migdzynarodowe

stosunki gospodarcze, studia pierwszego stopnia
W kategoria wiedzy
U kategoriaumiejQtnoSci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SIA efekty ksztalcenia w obszarze ksztatcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w

pierwszego stopnia, profil o96lnoakademicki
03 i kolei efektu ksztalceniatf lKo - numer tu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
migdzy ntrotlowe slos un k i gospodarcze absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalc€nia
w zakresie

na uk
srrolecznych

WIEDZA

Mt wOl
ma podstawowq wiedzg na temat mechanizm6w ewolucji
migdzynarodowych stosunk6w gospodarczych i umiejscowienia nauki

o stosunkach migdzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych
slA wOl

M] WO2
ma podstawow4 wiedzg o strukturaclr i instl'tucjach m igdzynarodowych

oraz zasadach ich dzialania
slA w02

MI WO]
zna zale2noici mipdzy uczestnikami stosunk6w m igdzynarodowych,
w szczeg6lnoSci w sferze obrotu towarowego i przeplywu czynnik6w
produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje)

slA w03

M] WO4
zna wipzi o charakterze spolecznym, politycznym i kulturowym
ksztattuj4ce decyzje uczestnik6w obrotu migdzynarodowego

stA w04

MI WO5
ma wiedzg na temat roli imiejsca czlowieka w spolecznym procesie

gospodarowania, w szczeg6lnoSci w warunkach otwarto6ci gospodarek,

r6Znorodno5ci kulturowej i koniecznoSci wspolpracy
s tA w05



Ml w06
zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i na:fj?dzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacj i danych ekonomicznych

isnolecznvch
SIA WO6

Ml w07

ma podstawow4 wiedzg na temat pozyskiwania i porzqdkowania

informacji dotycz4cych przyczy\ charakteru i konsekwencji zmian

strukturalnych w gospodarce Swiatowej (wynikaj4cych z przeptywu d6br,

ustug iczynnik6w produkcji miqdzy krajami)

slA w06

MI WO8
zna normy ireguly (prawne, organizacyjne, etyczne) odnosz4ce sig do

struktur migdzynarodowych oraz rzqdz4ce nirni prawidlowoSci, sposoby

dzialania

slA w07

Mt w09
rna wiedzq o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych

o zasipgu migdzynarodowyrn oraz ich element6w, o przyczl'nach,

przebiegu, skali ikonsekwencjach tych zmian
stA w08

Ml wl0 ma wiedzg o pogl4dach na temat sttuktur i instytucji gospodarcrych

o zasiggu migdzynarodowym oraz ich historycznej ewolucji
srA w09

Ml wll zna podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasno6ci
przemyslowej i prawa autorskiego

slA wt0

Ml w12
zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsigbiorczo:ici,

w szczeg6lno6ci w odniesieniu do przedsigwzigc podejmowanych na

lbrum ponad krajowym
srA wll

UMIf,J4TNOSCI

u01MI
posiada umiejptnos6 interpretacji zjawisk i proces6w spolecznych

o zasiggu ponad krajowyrn
SIA UOI

MI UO2

potrafi wykorzysta6 posiadan4 wiedzQ teoretycznq do oceny zmian

w handfu migdzynarodowym, pozyskac dane do przeprowadzania analizy

konkretnych proces6w izjawisk gospodarczych dokonujqcych sig na

rvnku Swiatowvm

S IA UO2

MI UO3

posiada umiejgtnoS6 analizy i interpretacji zale2noSci i ograniczei
cechujqcych operacje migdzynarodowe, w szczeg6lno6ci w handlu

zagfantcznyrn

SIA UO3

MI U()4
potrafi przewidywa6 ksztahowanie sig sytuacji na Swiatowych rynkach
towar6w, uslug icrynnik6w produkcji z zastosowaniem odpowiednich
metod i narzEdzi analizy

SIA UO4

MI UO5

potrafi poslugiwai sig w spos6b poprawny regulacjami prawnymi,
uwarunkowaniami organizacyjnymi i spolecznymi w celu rozwiqzania
konkretnych zadafi lub problem6w z zakresu migdzynarodowych
transakcji towarowych i kapitalowych

SIA UO5

MI UO6

potrafi wykorzystywa6 zdobytq wiedzg z zakresu m igdzynarodowych

stosunk6w gospodarczych i dziedzin komplementarnych w podejmowanru

decyzji irozwiqzywaniu problem6w w pracy zawodowej
SIA UO6

MI UO7

wykorzystuje zdobyt4 wiedzg z zakresu m iqdzynarodowych stosunk6w
gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych problem6w, proponujqc odpowiednie ich rozwi4zania
S1A UO7

MI UO8

umie wyja6ni6 proces i uwarunkowania towarzysz4ce transakcjom na

rynku migdzynarodowym z wykorzystaniem odpowiednich material6w
2r6dlowych, wiedzy i rozumienia oraz kompetencji spolecznych

SIA UO8

Ml r.J09

potrafi przygotowa6 prace pisemne i prezentacje multimedialne
pofwiqcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu rn igdzynarodowych

stosunkow gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, wla6ciwie
dobieraj4c i weryfikuj4c materialy 2rodlowe do przygotowywania prac

SIA UOg

MI UIO

potrafi przygotowac wypowiedZ ustn4 po6wipconq konkretnemu

zagadnieniu z zakresu migdzynarodowych stosunk6w gospodarczych

i dyscyplin komplementarnych, wla6ciwie dobierajqc i weryfikujqc
materialy ir6dlowe do ptzygotowanych wyst4piei ustnych

SIA UIO



MI ull
posluguje sig jgzykiem obcym w zakresie migdzynarodowych stosunk6w

gospodarczych na poziomie odpowiadajqcym wymaganiom okre6lonyrr
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztatcenia Jgzykowego

SIA UI I

KOMPETf,NCJE SPOLECZNf,

K0rMI
ma :iwiadomo66 poziomu swojej wiedzy i umiejgtno6ci oraz rozumle

potrzebg stalego uczenia siE, ze wzglgdtt na dynamikp procesow

rynkowych i spolecznych zachodz4cych w Swiecie
SIA KOI

MI KO2 potrafi pracowad w grupie, prryjmuj4c w niej r62ne role SIA KO2

MI KO3
potrafi odpowiednio okre6li6 prior)'tety sluZ4ce realizacji zadari wlasnych

izesoolu
SIA KO3

MI KO4
prawidtowo identyfikuje i rczstrzyga dylematy zwiqzane z aktywnoSci4

w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu
SIA KO4

MI KO5
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych

uwzglgdniaj4c aspekty prawne i ekonomiczne
SIA KO5

MI KO6 potrafi samodzielnie uzupelnia6 i doskonali6 nabytq wiedzq i umiejEtno6ci SIA KO6

MI KO7
wykazuje postawq kreatywno(ci, innowacyjno5ci i przedsigbrorczoscl

w podejmowanej aktywnofu i spoleczno-gospodarczej
SIA KO7



Zal4czt\tk nr 4
do tJchwaly nr 1435

Senatu tJniwcrsylctu w Ilialymstoku
z dnia l9 czcrwca 20l3 r.

okreSlaiqcy brzmicnic
Zal4cznika nr 9
do Uchwaly nr 12211

Scnalu IJniwcrs)'tctu \r I]ial)'mstoku
z dnia 25 k$icrnia 20l2 r

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku migdzynarodowe stosunki gospodarcze

studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek Mipdzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) wpisuje sig w obszar nauk

spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego. Jest to

kierunek l4cz4cy dziedzinE nauk ekonomicznych, nauk prawnych oraz nauk politycznych.
Dzigki interdyscyplinarnemu charakterowi niniejszego kierunku studi6w moZliwe .iest
zaproponowanie studentom ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejqtnoSci oraz kompetencji

spolecznych wlaSciwych dla tych dyscyplin naukowych.

Obia5nienia oznaczeri:

M2 (przed podkreSlnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku ekonomia, studia

drugiego stopnia
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejEtnoSci
K (po podkreStniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty kszlalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w

drugiego stopnia, profil o96lnoakademicki
03 i kolei fektu ksztalcenia0 ne - numer e

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI,CtrNIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
migdzynarodowe slosunki gospodarcze absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
sDolecznych

WIEDZA

M2 WOl
ma rozszerzon4 wiedzg o migdzynarodowych strukturach gospodarczych

i ich mie.iscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk
s2A W0l

M2 W02

ma rozszerzon4 wiedzq o r62nych rodzajach struktur i instytuc.ii

spolecznych wystgpujqcych w relacjach miqdrynarodowych oraz

poglgbion4 w odniesieniu do struktur i instytucji w zakresie handlu

m igdzynarodowego

s2A W02

M2 W03

ma poglqbionq wiedzg o zale2no6ciach rnigdzy uczestnikami stosunk6w

migdzynarodowych, w szczeg6lnoSci w sferze gospodarczej, w tym

miqdzy gospodarkami krajowymi, organizacjami migdzynarodowymi
ikorporaciami

s2A W03

M2 W04

ma wiedzg o r6Znych rodzajach stosunk6w ekonomicznych w relacjach

m igdzynarodowych iwystgpuj4cych miEdzy nimi prawidlowoSciach oraz

wiedzg poglEbionq w odniesieniu do relacji handlowych, walutowych
ikaDitalowvch

s2A W04



M2 W05
ma rozszerzonq wiedzg o czlowieku jako tw6rcy kultury oraz poglgbionq

w odniesieniu do aktywno6ci czlowieka w migdzynarodowym podziale

Dracv

s2A W05

M2 W06

zna w spos6b poglpbiony wybrane metody i narzgdzia badawcze, w tym

techniki pozyskiwania danych, w zakresie miqdzynarodowych stosunk6w
gospodarczych oraz modelowania struktur gospodarczych i proces6w w

nich zachodzacvch

s2A W06

M2 W07

ma poglEbion4 wiedzg na temat wybranych system6w norm i regul
(prawnych, organizacyjnych, etycznych) ksztaltuj4cych dzialania
podrniot6w na arenie migdzynarodowej i rz4dzqcycll nimi
orawidlowoSciach

s2A W07

M2 W08
rna poglgbion4 wiedzp o procesach zmian struktur instytucji i misji

spolecznych w ramach wsp6lczesnej gospodarki Swiatowej i zna

mechanizm globalizacji i regionalizacji
s2A W08

M2 W09
ma poglgbion4 wiedzp o pogl4dach na temat funkcjonowania wybranych

struktur i instytucji gospodarcrych na arenie mipdzynarodowej oraz o ich

historycznej ewolucj i

S2A WOg

M2 WIO
zrra i rozumie podstawowe pojEcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

przemyslowej i prawa autorskiego oraz rozumie potrzebp zarz4dzania

zasobami u lasnoSci intelektualnei

s2A WrO

M2 Wll
n'ta zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsigbiorczoScl'

w szczeg6lno5ci w odniesieniu do przedsigwzig6 na lorum ponad

kraiowvm
s2A Wll

UMIEJQTNOSCI

M2 UOI
potrafi prawidlowo interpretowa6 i wyjaSnia6 zjawiska i procesy

gospodarcze ispoleczne dokonuj4ce sig w gospodarce Swiatowej
S2A IJO l

M2 UO2

potrafi zastosowa6 wiedzg teoretyczn4 do opisu i analizy przebiegu

proces6w izjawisk gospodarcrych w gospodarcze Swiatowej; potrafi

formowa6 wlasne opinie na ten temat, dobiera6 kr)4yczne dane i metody

analiz

S2A UO2

M2 UO3

potrafi wlaSciwie analizowad przyczyny i przebieg procesu izjawisk
gospodarczych w skali miqdzynarodowej, formulowa6 wlasne opinie na

len temat, stawia6 proste hipotezy badawcze ije weryfikowai
S2A UO3

M2 UO4

potrafi modelowa6 i prognozowat zlo2one procesy gospodarcze

z wykorzystaniem zaawansowanych rnetod i narzgdzi w zakresie

stosunk6w m iqdzynarodowych

S2A UO4

M2 UO5

potrafi poslugiwad sig systemami normatywnymi, nonnami i regulami
(prawrrymi, zawodowymi, etycznymi) obowiqzuj4cymi w relacjach

m igdzynarodowych, ma rozszerzonq umiejgtno56 w poslugiwaniu siq rymi
normami w obszarze doprowadzania i zawierania transakcji handlu

zagranrcznego

S2A UO5

M2 UO6

potrafi wykorzysta6 w praktyce i w pracach badawczych zdobyq wiedzp

z zakresu miqdzynarodowych stosunk6w gospodarczych oraz ocenii
przydatnoSd zdobytej wiedzy

S2A U()6

M2 UO7

wykorzystuje zdobytq wiedzg z zakresu migdzynarodowych stosunk6w

gospodarcrych do proponowania rozwiqzah i samodzielnego

rozstrrygan ia konkretnych problem6w
S2A UO7

M2 UO8

potrafi analizowa6 zjawiska gospodarcze o zasiggu miEdzynarodowym,

a takze potrafi rozszerzat' tak4 analiz€ o teoretyczne aspekty oceny tych
zjawisk wykorzystujQc przy tym przyjQte metody badawcze

S2A UO8

M2 UO9
posiada poglgbion4 umiejgtnoS6 przygotowania prac pisemnych z zakresu

migdzynarodowych stosunk6w gospodarczych
S2A UO9

M2 UIO
posiada poglgbion4 umiejqtnoSi przygotowania wystqpief ustnych

z obszaru migdzynarodowych stosunk6w gospodarczych
S2A UIO



KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

M2 KOI

ma Swiadomo5c poziomu swojej wiedzy i umiejgtnoSci, rozumie potrzebg

ci4glego doksztalcania sig zawodowego i rozwoju osobistego ze wzglgdu

na dynamikq proces6w rynkowych i spolecznych zachodz4cych w

Swiecie; potrafi inspirowad iorganizowac proces uczenia sig innych os6b.

S2A KOI

M2 KO2
potrafi pracowa6 w grupie, przyjmujqc w niej r62ne role,

w szczeg6lnoSci rolg przyw6dcy
S2A KO2

M2 KO3
potrafi odpowiednio okre5li6 priorytety slu24ce realizacji zadai wlasnych

izesoolu
S2A KO3

M2 KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane z aktywnoSci4

w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu
S2A KO4

M2 KOs
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych

oraz potrafi przewidywa6 wielokierunkowe skutki takiej aktywnosci
S2A KO5

M2 KO6
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupelnia6 i doskonali6 nabytq wiedzg

i umiejgtnoSci rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A KO6

M2 KO7
wykazuje postawQ kreatywno6ci, innowacyjno6ci i przedsigbiorczoSci

w podej mowanej aktywnoSci spoleczno-gospodarczej
S2A KO7



Zalqcznik nr 5

do Ljchwaly nr 1435

Scnatu Uniwcniytctu w Ilialymstoku
z dnia l9 czcrwca 2013 r.
okrcSlaiQcy brzmicnic
Zal4cznika nr l6
do Uchwaly nr 1228

Scnatu Iiniucrsytctu $ l]ial]mstoku
z dnia 25 kwictnia 2012 r.

EFEKTY KSZTALCENIA

df a kierunku zatz1dzanie

studia pierwszego stopnia - prolil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w zarz4dzanie nale2y do dyscypliny nauk o zzrzqdzaniu w dziedzinie nauk

ekonomicznych w ramach obszaru ksztalcenia nauki spoleczne. Dobrze wpisuje siq w ten obszar

ksztalcenia albowiem wiedza i umiejgtno6ci zdobywane podczas studi6w na kierunku zarzqdzznie

odwoluj4 sig nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii
i nauk o zarz4dzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takichjak socjologia czy prawo.

ObiaSnienia oznaczefi:

Zl (przsd podkreSlnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku zarz4dzanie, studia
pierwszego stopnia,
W - kategoria wiedzy,
U - kategoria umiejqtnosci,
K - kategoria kompetencji spolecznych,
SIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia, profi I o96lnoakademicki,

ksztalcenia.0l 03 i koleine - numer ef-ektu

Symbol

OPIS KTERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
za rzqdzo n ie absolw ent:.

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
kszaalcenia
w za kresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

zl wOl
ma podstawow4 wiedzg w zakresie nauk o zarzqdzaniu, ich miejscu

w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk
srA wOl

zt \"/02
posiada podstawowq wiedzg na temat typ6w system6w (ushoj6w)
gospodarczych

srA w02

zt w03 ma podstawowq wiedzg odnoSnie powstawania, funkcjonowania,
przeksztalcan ia i rozwoj u organ i zacj i gospodarczych

s tA w02

zt \"/04
posiada elementam4 wiedzg o rodzajach relacji zachodz4cych mipdzy

organizacjami w skali krajowej, migdzynarodowej, migdzyku lturowej
stA w03

zl w05
ma wiedzg na temat wigzi spolecznych wystgpujqcych w ramach organizacji
oraz rzqdz4cych nimi prawidlowo$i, a tak2e ma wiedzg na temat wigzi
spolecznych wystgpujqcych w ramach relacji rynkowych

stA w04

zt w06 ma podstawowq wiedzg o czlowieku jako tw6rcy i uczestniku struktur
spolecznych i zasad ich funkcjonowanta

stA w05



zt w07
Aia standardowe metody matematyczne, statystyczne I narzQdzra

informatyczne gromadzenia" analizy i prezentacji danych ekonomicznych i

spolecznych

slA w06

zl w08

ma wiedzg o normach i regulach (organ izacyjnych, etycznych i prawnych)

organizuj4cych struktury i instytucje spoleczne i rz4dz4cych nimi
prawidlowo6ciach oraz o ich 2r6dlach, naturze, zmianach i sposobach

dzialania

slA w07

zr w09
posiada wiedzg o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian

zachodz4cych w ich strukturach oraz czynnikach determinujqcych przyczyny,

przebieg, skale i konsekwencje tych zmian

slA w08

ZI WIO ma wiedzE o poglqdach na temat organizacji i ich historycznej ewolucji slA w09

zl wtl zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasno6ci

przemyslowej i prawa autorskiego
SIA WIO

Zl tt'/ 12 zna o96lne zasady tworzenia irozwoju form indywidualnej przedsigbiorczoSci slA wll
UMIEJETNOSCI

z.l tJ01

potrafi prawidlowo analizowa6 i interpretowai przyczyny i ptzebieg

konkretnych proces6w i zjawisk spolecznych (w tym: gospodarczych,

prawrrych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk

o zarzqdzanit

SIA I.JO I

SIA UO3

ZI UOz

potrafi pozyskiwad dane do analizowania i prognozowania konkretnych
proces6w i zjawisk spolecznych (w tym: gospodarczych, prawnych,

kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod

i narzgdzi w zakresie dyscypliny nauk o zarzqdzaniu

SIA UO2

SIA UO4

ZI UO3

posluguje sig systemami nonnatywnymi oraz
i regulami prawnymi, moralnymi, zawodowymi,
problem6w z zakresu zarz4dzania

wybranyrni normami
w celu rozwi4zywania SIA UO5

ZI UO4

potrafi wykorzystywa6 zdobytq wiedzp z zakresu nauk o zarzqdzaniu

i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzj i i rozwiqzywaniu
problem6w w pracy zawodowej

SIA UO6

ZI UOs
wykorzystuje zdobyt4 wiedzg z zakresu narl'k o zarz1dzaniu i dziedzin
komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problem6w,
proponujqc odpowiednie ich rozrr iqzania

SIA UO7

ZI UO6
potrafi prawidlowo analizowa6 i interpretowa6 zjawiska spoleczne zachodzqce

w organizacj i i jej otoczeniu
31A UO8

zt u07

potrafi prirygotowa6 prace pisemne i prezentacje multimedialne poSwiqcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarzqdzania

i dyscyplin komplementamych, wlaSciwie dobierajqc i weryfikuj4c materialy
2r6dlowe do przygotowywania prac

S IA UOg

ZI UO8

potrafi przygotowad wypowiedZ ustn4 po6wipcon4 konkretnemu zagadnieniu

z zakresu dyscypliny nartk o zarzqdzaniu i dyscyplin komplementarnych,

wlariciwie dobierajqc i weryfikuj4c materialy 2r6dlowe do przygotowanych

wvstqpieri ustnyclr

SIA I.J IO

ZI UOg
posluguje sig jgzykiem obcym w zakresie zarz4dzan ia na poziomie

odpowiadajqcym wymaganiom okreSlonym dla poziomu 82 Europejskiego

Systemu Opisu Ksztalcenia Jqzykowego

SIA UII

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K0lZI
ma Swiadomo(i poziomu swojej wiedzy i umiejqtnodci oraz rozumie potrzebq

stalego uczenia sig, ze wzglgdu na dynamikq proces6w rynkowych

i spoleczn;ch zachodzqclch n sr.r iecie

SIA KOI

ZI KOz potrafi pracowad w grupie, przyjmujqc w niej r62ne role SIA KO2

ZI KO3
potrafi odpowiednio okre6li6 Priorytety sluZ4ce realizacji zadan wlasnych

i zespolu
SIA KO3



ZI KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane z aktywno5ci4

w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu
SIA K()4

ZI KO5
jest pzygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznyclt

uwzglgdniaj4c aspekty prawne i ekonomiczne
SIA KO5

ZI KO6 potrafi samodzielnie uzupelnia6 i doskonali6 nabyt4 wiedzE i urniejgtnoSci SIA KO6

ZI KO7
wykazuje postawq kreatywnoSci, innowacyjno6ci i przedsiqbiorczodci

w podejmowanej aktywno6ci spoleczno-gospodarczej
SIA KO7



Zal:lczniL fi 6
do tjch$al)'nr l4l5
Senatu Unilvcrsylctu rv llialymstoku
z dnia l9 czer$'ca 20lJ r
okreslai4cy hrzmicnic
T.alacznika nt 11

do lJch\raly nr 1228

Senatu IJniwersytctu w l]i0lynstoku
z dnia 25 kwielnir 20l2 r

EFEKTY KSZTAI-CENIA

dfa kierunku zarz4dz nie

studia drugiego stopnia - profil ogt6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w Zarz4dzanie nale|y do dyscypliny nauk o zarz4dzaniu w dziedzinie nauk

ekonomicznych w ramach obszaru ksztalcenia nauki spoleczne. Dobrze wpisuje sip w ten obszar

ksztalcenia albowiem wiedza i umiejgtnoSci zdobywane podczas studi6w na kierunku Zarz4dzanie

odwoluj4 sig nie tytko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii
i nauk o zarz4dzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak socjologia czy prawo.

ObiaSnienia oznacze6:

Z2 (przed podkreSlnikiem) symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku zarzqdzanie, profi
o96lnoakademicki. studia drugiego stopnia
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia, profi I o96lnoakademicki

ksztalcenial 03iko - numer etektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH f,FEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
zar zqd za n ie zhsolw ent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

7,2 Wol ma rozszerzone wiedzg w zakresie nauk o zarz4dzaniu, ich miejscu

w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk
s2A W0l

zz \t 02 ma rozszerzon4 wiedzp na temat system6w (ustroj6w) gospodarczych s2A W02

22 w03
posiada poglgbion4 wiedzp o wybranych relacjach zachodz4cych mipdzy

organizacjami w skali krajowej i mipdzynarodowej oraz migdzyku lturowej
s2A W03

7.2 W04

rna wiedzg na temat r62nych rodzaj6w wiEzi spolecznych istniej4cych
w ramach organizacji oraz o wystgpuj4cych migdzy nimi
prawidlowo6ciach , a takze ma pogtgbion4 wiedzE na temat w iQZi

spolecznych wystEpuj4cych w ramach relacji rynkowych

s2A W04

z2 w05
ma rozszerzon4 wiedzp o czlowieku jako tw6rcy i aktywnym uczestniku

struktur spolecznych i zasad ich funkcjonowania
s2A W05

z2 w06
rna poglgbionq wiedzg w zakresie metod i narzgdzi opisu oraz technik
pozyskiwania, analiry i prezentacji danych wlaSciwych w dyscyplinie nauk

o zarzqdzaniu, atak2e modelowaniu struktur spolecznych
s2A W06



22 w01

ma poglQbion4 wiedzg o normach i regulach spolecznych (w tym:
organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizuj4cych struktury
i instytuc.ie spoleczne i rzqdzqcych nimi prawidlowo6ciach oraz

o ich 2r6dlach, naturze, zmianach isposobach dzialania

s2A W07

22 w08
ma poglgbion4 wiedzg na temat powstawania przemian zachodz4cych w

organizacji ijej otoczeniu, zna prawidlowoSci rz4dz4ce tymi przemianatni
s2A W08

22 w09
ma poglgbionq wiedzp o pogl4dach na temat organizacji i ich historycznej

ewolucii
S2A WO9

z2 w10
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

przemyslowej i prawa autorskiego oraz koniecznoil zarz4dzania zasobami

wlasno6ci intelektualnei

s2A Wl0

z2 w1l zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
orzedsiebiorczoSci

s2A Wll

UMIEJETNOSCI

22 UOl
potrafi prawidlowo interpretowa6 i wyjaSnia6 zjawiska spoleczne

i relacje migdzy nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarzqdzaniu
S2A UO]

22 UO2

potrafi wykorzysta6 wiedzg teoretycznq do opisu i analizowania Wzyczyn
i przebiegu proces6w i zjawisk spolecznych oraz potrafi formulowa6
wlasne opinie i dobiera6 krytycznie dane i metody analiz w zakresie

dl scypliny nauk o zarzqdzaniu

S2A UO2

Z2 UO3

potrafi wla(ciwie analizowa6 pnyczyny i przebieg procesow

i zjawisk spolecznych, formulowac wlasne opinie na temat Wzyczytly
i przebiegu proces6w izjawisk spolecznych oraz stawia6 proste hipotezy
badarvcze , w zakresie dyscypliny nauk o zarz4dzaniu ije weryfikowac

S2A UO3

22 UO4

potrafi prognozowai i modelowa6 Aoione procesy spoleczne

z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzpdzi w zakresie

dyscypliny nauk o zarzqdzaniu

S2A UO4

22 UOs

potrafi poslugiwad sig systemami normatywnymi oraz wybranymt normaml

i regulami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp ) w celu

rozwi4zywania problem6w z zakresu zarz4dzania, ma rozszerzonq

umiejptno66 w poslugiwaniu sig tymi normami w obszarze zarz4dzania

orsanizaciami.

S2A UO5

Z2 UO6

potrafi wykorzystai w praktyce i w pracach badawczych zdobytQ wiedzQ

z okreSlonego obszaru nauk o zarzqdzaniu oraz poddai krytycznej analizie

przydatnoi6 iskutecznoS6 stosowanej w praktyce wiedzy
S2A UO6

22 UO1

wykorzystuje zdoby't4 wiedzg z zakresu nauk o zarz4dzaniu

i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwi4zan

i samodzielnego rozstrrygania konkretnych problem6w
S2A UO7

22 UO9

potrafi analizowa6 zjawiska spoleczne oraz potrafi zastosowa6 metody

badawcze z zakresu dyscypliny nauk o zarzqdzaniu do poglEbione.i

teoretycznie oceny zjawisk spolecznych
S2A UO8

z2 u09
posiada poglpbion4 umiejgtno5i przygotowania r62nych prac pisemnych

z zakresu dyscypfiny nauk o zarz4dzaniu
S2A UOg

Z2 UIO
posiada poglgbionq umiejptno56 przygotowania *ystqpiei ustttych

z zakresrs dyscypliny nauk o zarz4dzanit
S2A UIO

KOMPETENCJE SPOI-f, CZNE

Z2 KOI

ma SwiadomoS6 poziomu swojej wiedzy i umiejptnodci, rozumie potrzebq

ci4glego doksZalcania sig zawodowego i rozwoj u osobistego ze wzglqdu

na dynamikE proces6w rynkowych i spo{ecznych zachodzqcych w Swiecie;

potrafi inspirowa6 iorganizowad proces uczenia siq innych os6b.

S2A KOI

Z2 KOz
potrafi pracowad w grupie, przyjmuj4c w niej r62ne role,

w szczeg6lno6ci rolg przyw6dcy
S2A KO2

Z2 KO3
potrafi odpowiednio okre5li6 priorytety slu2qce realizacji zadari wlasnych

izesoolu
S2A KO3



22 KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylemaq, ntiqzane z aktlvno6cia
w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

S2A KO4

22 KO5
jest przygotowany do udziatu w opracolrywaniu projekt6w spolecznych

oraz potrafi przewidyva6 wielokierunkowe skutki takiej akty'lvnoSci
S2A KO5

22 KO6
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupelnia6 i doskonali6 nabyt4 wiedzg

i umiejgtno5ci rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A KO6

22 KO7
wykazuje postaw€ kreatywno6ci, innowacyjno6ci i przedsigbiorczoSci

w podejmowanej aktywnoSci spoleczno-gospodarczej
S2A KO7



T.alacznik nr '7

do Uchrvaly nr 1435

Senalu I Jniwcrs)'tetu w Bralymsbku
z dnia l9 czcr\aca 20lJ r.

okreSlai4cy brrmienic
/.alqc.ntka
do Llch\ral) nr ll72
Scnatu I Jniworsyletu w Bi?rlymstoku
rdnia2lgrudn'a201I r.

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku ekonomiczno-prawnego

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek ekonomiczno-prawny wpisuje siQ w obszar nauk spolecznych opisanych w Krajowych
Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyZszego. Jest to kierunek l4czEcy dwie dziedziny nauki,

a mianowicie: dziedzinE nauk ekonomicznych oraz dziedzinE nauk prawnych.

ObiaSnienia oznacze6:

Pl (przed podkreSlnikiem) symbol et'ekt6w ksztalcenia dla kierunku ekonomiczno-prawnego,

studia pierwszego stopnia
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SlA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia. profi I o96lnoakademicki

fektu ksztal030l ko - numer e cenla

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH f, FEKTOW KSZTALCENIA

Po ukofczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
e k o n o m ic zn o -pran'nega absolwent:

Odniesieni€
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalc€nia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIf,DZA

Pt wOt
ma o96ln4 wiedzg na temat podstawowych pojq6 ekonomicznych
i nrawnvch

slA w0l

Pr w02
posiada elementam4 wiedzg o modelach ustrojowych i systemach

gospodarcz; ch r.r spolczesnego Swiata
s lA w02

Pl w03
zna relacje migdzy strukturami gospodarczymi oraz instyucjami prawnymi
r,r skali krajouej i miqdzynarodor,rej

s tA w03

PI WO4
zna tcrminofogig oraz podstawowe zasady dzialania prawa, a takZe posiada

wiedzE o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie
funkcjonowania gospodarki rynkowej

s tA w04

Pl w05
ma podstawow4 wiedzg o cztowieku jako tw6rcy i uczestniku struktur
gospodarczych i prawnych oraz zasad ich funkcjonowania

s tA w05

Pt w06
zna typowe metody i narzgdzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do

opisu, analizy i prezentacji poszczeg6lnych obszar6w dzialalnoSci
gospodarczej oraz proces6w w nich i rniEdzy nimi zachodzqcych

S IA WO6

Pl w07
ma wiedzg o normach i regulach prawnych organizujqcych struktury
i instytucje gospodarcze i rzqdz4cych nimi prawidlowoSciach oraz o iclr

Zr6dlach. naturze. zmianach i sposobach dzialania
s tA w07



PI WOE

ma wiedzg o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz

prawnych, a takZe ich element6w, o przyczynach. przebiegu, skali

i konsekwencjach tych zmian

stA w08

Pl w09
posiada wiedzg o poglqdach na temat struktur i instytucji gospodarczych

oraz prawnych, a tak2e ich historycznej ewolucji
s lA w09

Pl wlO zna i rozumie podstawowe pojqcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

przemyslowej i prawa autorskiego
SIA WIO

P] Wll zna og6lne ekonomiczne i prawne zasady uruchamiania i prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej
srA wl I

UMIEJ4TNOSCI

u0lPI
potrafi prawidlowo analizowa6 oraz interpretowa6 pnyczyny i przebieg

konkretnych proces6w i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzei prawnych
slA tJO I

PI UO2

potrafi wykorzystywad podstawowA wiedzQ teoretyczn4 i pozyskiwai dane

do analizowania konkretnych proces6w i zjawisk w zakresie ekononrii
I Drawa

SIA UO2

PI U()3
potrafi wla6ciwie analizowa6 pnyczyny i przebieg konkretnyclr proces6w

oraz zjawisk ekonomicznych i prawnych
SIA L]03

PI UO4
potrafi przewidywa6 konkretne procesy i zjawiska ekonomlczlre

z uwzglgdnieniern obowiqzuj4cego ustawodawstwa
SIA U()4

PI UO5
poslugu.ie siQ systemami normatywnymi oraz wybranymi normaml

i regulami prawnymi w celu rozwiqzywania problem6w gospodarczych
SIA UO5

PI UO6
potrafi wykorzystywad zdobytq wiedzq z zakresu ekonomii i prawa

w podejmowaniu decyzji i rozwi4zywaniu problem6w w pracy zawodowej
SIA UO6

PI UO7

wykorzystuje zdobyt4 wiedzq z zakresu ekonomii i prawa do analizy
i rozstrzygania konkretnych problem6w, proponujqc odpowiednie ich

rozwi4zania

SIA UO7

PI UO8
rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzglgdniaj4c obowi4zujqce

ustawodawstwo
SIA UO8

PI UOg

potrafi przygotowa6 prace pisemne i prezentacje multimedialne po5wigcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych,

wladciwie dobieraj4c i weryfikujqc materialy lr6dlowe do przygotowywania
prac

SIA UOg

PI UIO

potrafi przygotowai wypowied2 ustn4 po(wigconq konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, wla(ciwie
dobierajqc i weryfikujqc materialy lr6dlowe do przygotowanych wyst4pieri

ustnycn

SIA UIO

PI UII
posluguje sig jgzykiem obcym w zakresie ekonomii i prawa na poziomie

odpowiadaj4cym wymaganiom okre6lonym dla poziomu 82 Europejskiego

Systemu Opisu Ksztalcenia JEzykowego

SIA UIl

KOMPETENCJE SPOI,ECZNE

PI KOI
ma SwiadomoS6 poziomu swojej wiedzy i umiejQtnoSci oraz rozumle
potrzebq stalego uczenia sig, ze wzglgdu na dynamikq proces6w rynkowych
i spolecznych zachodzqcych w swiecie

SIA KOI

PI KO2 potrafi pracowad w grupie, przyjmuj4c w niej r6zne role SIA KO2

PI KO3
potrafi odpowiednio okreSli6 priorltety sluZqce realizacji zadai wlasnych

iz-esoolu
SIA K()3

PI KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylernaty zwi4zane z aktywnoSciq

w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu
SIA KO4

PI KOs
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych

uwzglgdniai4c aspekty prawne i ekonomiczne
SIA KO5

PI K()6 potrafi samodzielnie uzupelnia6 i doskonalii nabyt4 wiedzg i umiejQtnoSci S]A KO6

PI KO7
wykazuje postawQ kreatywnoSci, innowacyjno6ci i przedsiEbiorczoic

w podejmowanej aktywno6ci spoleczno-gospodarczej
SIA KO7


