
Uchwala nr 1539
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zilnia26 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia kierunku ekonomiczno-prawnego, na poziomie studifw
drugiego stopnia o prolilu ogdlnoakademickim i prowadzenia kierunku

lgcznie przez lAyd.zial Ekonomii i Zarzqdzania oraz llydzial Prawa
oraz okreilenia efektdw ltsztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku tworzy kierunek ekonomiczno-prawny, na

poziomie studi6w drugiego stopnia o profilu og6lnoakademickim, w formie
studi6w stacjonarnych i niestacjonamych. Kierunek prowadzony bgdzie lqcznie
przez Wy dzial Ekonomii i Zarzqdzaria oraz W ydzial Prawa.

$2
Senat okre6la efekty ksztalcenia dla kierunku ekonomiczno-prawneSo, na

poziomie studi6w drugiego stopnia o profilu og6lnoakademickim. Opis efekt6w
ksztalcenia stanowi Zatqcnik do niniejszej Uchwaty.

$3
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku Wraza zgodg na prowadzenie kierunku,
poczqwsry od roku akademickiego 201412015, w nastgpuj4cych

specjalnoSciach:
l) dzialalnoit gospodarcza na rynku europejskim,
2) gospodarowanie finansami w sektorze publicznym,
3 ) w indykacj a i zarzqdz ani e w ierzyt e I no i c i ami.

$4
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Profl, dr hab. Leonard Etel



Z^l4czntk
do Uchwaly nr 1539
Senatu Uniw€rs)4etu w Bialymstoku
z dnia26 marca2014 t.

EFEKTY KSZTAtr.CENIA

dla kierunku ekonomiczno-prawnego

studia drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek ekonomicmo-prawny wpisuje sig w obszar nauk spolecznych opisanych w Krajouych

Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego. Jest to kierunek l4cz1cy dwie dziedziny nauki:

dziedzing nauk ekonomicznych oraz dziedzing nauk prawnych.

ObiaSnienia oznaczei:

P2 (przed podkreSlnikiem) - symbol efekt6w ksztalcenia dla kierunku ekonomiczno-prawnego,

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, profil o96lnoakademicki
ksztalceniaI 03 ko - numer elektu

Symbol

OPIS KIERT'NKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
eko nomiczno-prarrnitm absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
kszaalcenia
w z:kresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

P2 WOl
ma tozsze'znn4 wiedzg dotycz4c4 og6lnych zagadniefi ekonomicznych
iorawnvch

s2A W01

P2 W02 posiada poglgbion4 wiedzg o systemie prawnym UE s2A W02

P2 W03
ma rozszerzon4 wiedzg odno5nie relacji migdzy strukturami gospodarczymi

oraz instl'tucjami prawnymi w skali krajowej i europejskiej
s2A W03

P2 W04
zna obowi4zuj4c4 w danej dziedzinie terminologig oraz zasady dzialania ptawa,
w tym posiada poglgbion4 wiedzg o podstawowych kategoriach

ekonomicznych i mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej

s2A W04

P2 W05
ma rozszerzon1 wiedzg o cztowieku jako tw6rcy i uczestniku struktur
gospodarczych iprawnych oraz zasad ich funkcjonowania

s2A W05

P2 W06

dysponuje tozszenon4 wiedz4 odno6nie stosowanych metod i narzqdzi

pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji

poszczeg6lnych obszar6w dzialalnoSci gospodarczej oraz proces6w w nich

i migdry nimi zachodz4cych

s2A W06

P2 W07
ma poglgbion4 wiedzg o normach i regulach prawnych organizuj4cych

struktury i instltucje gospodarcze i rz4dz4cych nimi prawidlowo5ciach oraz

o ich Zr6dlach. naturze. zmianach i sposobach dzialania
s2A W07

P2 W08
ma poszerzon4 wiedzg dotycz4cq proces6w zmian struktur i insty4ucji

gospodarcrych oraz prawnych, a tak2e ich element6w, przJczyn przebiegu,

skali i konsekwencji z nich wynikaj4cych
s2A W08

s--.
'\/



P2 W09
posiada poglgbion4 wiedzg na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz
prawnych S2A WOg

P2 Wlo ma poglgbion4 wiedzg odno5nie ekonomicznych i prawnych zasad
uruchamiania i prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej w UE

s2A Wt0

UMIEJ4TNOSCI

P2 UOI
potrafi prawidlowo analizowa6 i interpretowa6 przyczyny i przebieg
konkretnych proces6w i zjawisk, zar6wno z zakresu ekonomii, jak i prawa,
posluguj+c sig w tym celu zdobyt4 wiedz4zdanej dyscypliny naukowej

S2A UOI

P2 UOZ

potrafi sprawnie wykorzystywa6 posiadanq wiedzg teoretyczn4 i pozyskiwa6
w spos6b rzetelny i naukowy dane niezbgdne do analizl konkretnych proces6w
i zjawisk o charakterze spoleczno-gospodarcrym, w oparciu
o metody maj4ce uniwersalne zastosowanie w danej dziedzinie naukowej

S2A UO2

P2 UO3

potrafi wlaSciwie analizowat pnyczyny i przebieg konkretnych proces6w oraz
zjawisk ekonomicznych iprawnych, formulujqc wlasne s4dy na ten temat, co
pozwala na stawianie prostych hipotez badawczych oraz dalszq ich weryfikacjg

S2A UO3

P2 U()4

potrafi prognozowa6 i modelowai zloZone procesy i zjawiska ekonomiczne
wykorzystujqc w tym celu zaawansowane metody i narzgdzia maj4ce
zastosowanie w dyscyplinie ekonomia, z uwzglgdnieniem obowi4zujqcego
ustawodawstwa

S2A UO4

P2 UO5

posluguje sig w spos6b Swiadomy obowiqzuj4cymi systemami norm i warto5ci
moralnych oraz wybranymi normami i regulami prawa w celu rozwiqzywania
zlolony ch prob lem6w spoleczno-gospodarcrych

S2A UO5

P2 UO6

potrafi w spos6b kompleksowy wykorzystywa6 uzyskan4 wiedzg zar6wno
z dziedziny ekonomii, jak i prawa, niezbgdn4 w podejmowaniu decyzji
i rozwiqzywaniu problem6w w pracy zawodowej, poddaj4c ptzy tym
kryycznej ocenie prrydatnoS6 stosowanej w praktyce wiedzy

S2A UO6

P2 UO1

wykorzystuje poglgbionq wiedzg z zakresu ekonomii i prawa do analiry
irozstrzygania konkretnych problem6w, proponuj4c najbardziej skuteczne ich
rozvti4zania

S2A UO7

P2 UO8
interpretuje i analizuje zjawiska gospodarcze, dokonuj4c pogtgbionej
teorerycznej ich oceny z uwzglgdnieniem obowiqzuj4cego ustawodawstwa

S2A U()S

P2 UO9

posiada poglgbion4 umiejgtno66 przygotowywania prac pisemnych oraz
prezentacji multimedialnych poSwigconych konkretnemu zagadnieniu
z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, wlaiciwie dobieraj4c i weryfikujqc
materialy 2r6dlowe do przygotowyvania prac

S2A UO9

P2 UIO
posiada poglgbionq umiejgtnoS6 prrygotowywania wypowiedzi ustnych
po6wigconych konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych
iorawnvch

S2A UIO

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

P2 KOI
ma SwiadomoSd poziornu swojej wiedzy i umiejgtnoSci oraz rozumie potrzebg
stalego uczenia sig, ze wzglgdu na dynamikg proces6w rynkowych
i spolecznych zachodz4cych w :Swiecie

S2A KOI

P2 KOz
potrafi pracowai w grupie, przyjmuj4c w niej r62ne role, zar6wno czlonka
zespotu zadaniowego, jak i lidera

S2A KO2

P2 KO3
potrafi odpowiednio okre6li6 priorytety sluZ4ce realizacji zadai wlasnych
izesoolu

S2A KO3

P2 KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane z aktywnoSci4
w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

S2A KO4

P2 KO5
jest przygotowany do udzialu w opraco\.\ywaniu projekt6w spolecznych
uwzglgdniaj4c aspekty prawne i ekonomiczne

S2A KO5

P2 KO6 potrafi samodzielnie uzupelniac idoskonalic nabltq wiedzq i umiejgtnoSci S2A KO6

P2 KO7
wykazuje postawg kreatywno5ci, innowacyjnoSci i przedsigbiorczoSci
w podejmowanej aktywnoSci spoleczno-gospodarczej

S2A KO7


