Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Efekty kształcenia dla programu kształcenia:
Kierunek kształcenia: Ekonomia
Specjalność: Ekonomika Agrobiznesu
Stopień kształcenia: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
Forma prowadzonych studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:
studia jednoobszarowe, obszar nauk społecznych
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty
kształcenia: Kierunek studiów Ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach
obszaru kształcenia nauki społeczne. Kierunek Ekonomia jest podstawą dla wszystkich
dyscyplin naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Z podstawowej wiedzy ekonomicznej
czerpią takie dyscypliny, jak finanse i nauki o zarządzaniu.

Objaśnienia stosowanych oznaczeń:
EK1 – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
S1A – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla I stopnia
01, 02, 03 …. - kolejny numer efektu kształcenia
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Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienia do efektów kształcenia
dla obszaru nauk społecznych
Efekty kształcenia dla kierunku studiów EKONOMIA
(profil ogólnoakademicki)
Symbol
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
EKONOMIA absolwent:

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
zakresie
obszaru nauk
społecznych

Wiedza
EK1_W01

EK1_W02
EK1_W03

EK1_W04

EK1_W05

EK1_W06
EK1_W07

EK1_W08
EK1_W09

EK1_W10

EK1_W11

EK1_W12
EK1_W13

EK1_W14
EK1_W15

EK1_W16

EK1_W17

posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem ekonomiki branżowej (wynikającej ze
specyfiki Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego)
posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu instytucjonalnego
i jego wpływu na podmioty gospodarcze i kapitał ludzki
posiada podstawową wiedzę o zasadach i koncepcjach zarządzania,
strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw i funkcjach
menedżerskich
posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów
przedsiębiorstw instytucji publicznych i finansowych, organizacji
pozarządowych oraz banków
wyjaśnia zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do
funkcjonowania rynku i gospodarowania w warunkach ograniczonych
zasobów
poznaje zjawiska z zakresu komunikacji społecznej i jej
instytucjonalnych uwarunkowań
opisuje uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków
gospodarczych oraz identyfikuje determinanty warunkujące i
realizujące procesy oddziaływań międzynarodowych
posiada podstawową wiedzę na temat problemów współczesnej
gospodarki rynkowej, a także przeobrażeń społecznych i kulturowych
ma podstawową wiedzę na temat zachowania człowieka w zakresie
zaspokajania potrzeb, zachowań konsumenckich i producenckich
oraz reguł kształtowania stosunków międzyludzkich
posiada wiedzę dotyczącą podstawowych obszarów badań
ekonomicznych, wykorzystywanych narzędzi badawczych i
prowadzenia analiz
ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi
posiada wiedzę o określonych zjawiskach i procesach społecznych
występujących w środowisku pracy
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, reguł
prawnych i ekonomicznych oraz zna podstawowe przepisy o prawach
autorskich, ochronie danych osobowych i ochronie własności
przemysłowej
ma wiedzę o gospodarowaniu w zmiennych warunkach
przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych
wyjaśnia genezę nauk ekonomicznych i myśli ekonomicznej, ich
rozwój oraz rozumie współczesną organizację instytucji
ekonomicznych i międzynarodowych organizacji gospodarczych oraz
rodzaj więzi ekonomicznych
zna zasady tworzenia, prowadzenia i rozwoju różnych form
indywidualnej przedsiębiorczości w tym wykorzystującej wiedzę z
zakresu ekonomii i nauk pokrewnych
zna koncepcje rozwoju regionalnego i kreacji rozwoju gospodarczego

S1A_W01

S1A_W02
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W08
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W07
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W08
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W03

S1A_W04
S1A_W05

S1A_W06

S1A_W06

S1A_W07
S1A_W07
S1A_W10

S1A_W08
S1A_W09

S1A_W11

S1A_W11
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Umiejętności
prawidłowo interpretuje zjawiska ekonomiczno-społeczne w
warunkach globalnej gospodarki rynkowej
oblicza i interpretuje podstawowe wskaźniki i mierniki ekonomiczne

S1A_U01

EK1_U03

potrafi właściwie obserwować zjawiska gospodarcze, analizować
przyczyny, przebieg oraz skutki zjawisk ekonomicznych z
uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich

EK1_U04

posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na
przygotowanie i przeprowadzenie prostych badań ekonomicznych,
opracowanie wyników i sformułowanie wniosków

S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U08
S1A_U01
S1A_U02
S1A_U03

EK1_U05

identyfikuje procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy oraz
rozpoznaje czynniki warunkujące określone zachowania społeczne.
wykorzystuje wiedzę teoretyczną do pozyskania danych,
analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych oraz
rozwiązywania problemów
posiada umiejętność prognozowania zjawisk gospodarczych w
warunkach niepewności i ryzyka wykorzystując standardowe metody
i narzędzia
potrafi zaplanować, podjąć oraz prowadzić działalność gospodarczą

EK1_U01
EK1_U02

EK1_U06

EK1_U07

EK1_U08
EK1_U09
EK1_U10
EK1_U11
EK1_U12

EK1_U13

EK1_U14
EK1_U15
EK1_U16
EK1_U17

EK1_U18

EK1_U19

potrafi analizować sytuacje w relacjach grupowych, rozstrzygać
dylematy, negocjować i dokonywać właściwych wyborów
proponuje konkretne rozwiązania problemów pojawiających się w
życiu zawodowym
potrafi zorganizować i prowadzić rachunkowość w jednostce
gospodarczej zgodnie z wymogami prawa i potrzebami jednostki
posiada umiejętność współdziałania w projektach wprowadzających
zmiany w organizacjach oraz jest wyposażony w narzędzia
pozwalające na kierowanie takimi projektami
definiuje i rozwiązuje problemy organizacji gospodarczych (ze
szczególnym uwzględnieniem podmiotów sfery agrobiznesu i jego
otoczenia instytucjonalnego)
potrafi zastosować metody i narzędzia wspomagające podejmowanie
decyzji
posługuje się normami i standardami (w tym etycznymi) w procesach
zarządzania przedsiębiorstwem i we współpracy w grupie
potrafi analizować, rozumie i ocenia zjawiska społeczne, w
szczególności w sferze agrobiznesu
posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku
polskim i obcym w zakresie ekonomii (z uwzględnieniem specyfiki
uczelni), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień
publicznych, w języku polskim i obcym w zakresie ekonomii, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

S1A_U01

S1A_U02
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U06
S1A_U04

S1A_U05
S1A_U06
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U02
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U03

S1A_U07
S1A_U05
S1A_U08
S1A_U09

S1A_U10

S1A_U11

Kompetencje społeczne
EK1_K01

dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy

S1A_K01

EK1_K02

ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających z
tych zmian konieczności dostosowań prawa, polityki i potrzebę
własnej profesjonalizacji

S1A_K01
S1A_K06
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potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu oraz pełnić różne role w
grupie
potrafi współpracować w zespole

S1A_K02

S1A_K03

EK1_K06

komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazuje swoją wiedzę
organizuje i podejmuje działania służące realizacji celu

EK1_K07

występuje publicznie, przekazuje i broni własnych poglądów

S1A_K03

EK1_K08

szanuje innych uczestników dyskusji i oponentów

S1A_K04

EK1_K09

zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych różnych grup
społecznych
jest świadomy ważności powierzonych mu zadań i bierze za nie
odpowiedzialność

S1A_K04

EK1_K03
EK1_K04
EK1_K05

EK1_K10

S1A_K02

S1A_K03

EK1_K11

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S1A_K02
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K07

EK1_K12

dostrzega rolę i znaczenie obszarów wiejskich w gospodarce kraju

S1A_K04

EK1_K13

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych,
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne

S1A_K05
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