
Opis procesu kształcenia dla kierunku EKONOMIA studiów I stopnia o 
profilu ogólnoakademickim 

 
 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia 
opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego i określenie profilu kształcenia 

Studia na kierunku EKONOMIA realizowane są przez Wydział 
Ekonomiczny ZUT w Szczecinie w obszarze wiedzy nauk społecznych w 
dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie Ekonomia. Ze względu na to, że 
studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata to program kształcenia na tym 
kierunku uwzględnia  wiedzę, umiejętności i kompetencje zawarte w 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego.   
Studia realizowane są zgodnie z profilem ogólnoakademickim począwszy od 
roku akademickiego 2012/2013. 
 

2. Zasady rekrutacji 
Rekrutacja na studia realizowana jest zgodnie z Uchwałą nr 25 Senatu ZUT w 
Szczecinie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie  warunków i trybu rekrutacji oraz 
form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013. 
 

3. Cele kształcenia 
Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Ekonomia jest 

posiadanie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. 
Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy m.in. na stanowiskach 
analityków, doradców finansowych, doradców w sprawach zarządzania 
projektami gospodarczymi, specjalistów w zakresie rachunkowości, handlu i 
usług, turystyki, logistyki w przedsiębiorstwie, międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. 
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach 
drugiego stopnia. 

 
Kod celu 

kształcenia 

Cele szczegółowe programu kształcenia 

C1 Zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu ekonomii, formami instytucji 

społecznych oraz ich strukturami, relacjami między nimi 

C2 Zrozumienie przez studenta roli i miejsca człowieka w strukturach społeczno-

gospodarczych, z uwzględnieniem więzi społecznych, a także zasad tworzenia i 

rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

C3 Zapoznanie studenta z metodami i narzędziami pozyskiwania, przetwarzania, 

prezentacji i analizy danych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie ich 

doboru, stosowania i oceny 

C4 Zapoznanie studenta z normami i regułami prawno-organizacyjnymi, etycznymi i 

moralnymi w życiu społeczno-gospodarczym oraz ukształtowanie umiejętności i 

kompetencji posługiwania się nimi 

C5 Wypracowanie u studenta umiejętności prawidłowego zastosowania zdobytej 

wiedzy oraz pozyskanych danych do analizy i interpretacji zjawisk społeczno-

gospodarczych (w tym zrównoważonego rozwoju) 



C6 Wypracowanie u studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym, w tym 

specjalistycznym słownictwem w języku angielskim 

C7 Ukształtowanie świadomości konieczności uczenia się przez całe życie oraz 

umiejętności i kompetencji organizowania pracy własnej i zespołu 

 
 
4. Tabela efektów kształcenia kierunkowego 

W oparciu o cele kształcenia i efekty kształcenia zawarte w   
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego opracowano kierunkowe efekty kształcenia – załącznik nr 1, zaś 
zależności między celami kształcenia a efektami kierunkowymi zamieszczono 
w załączniku 2.  
 

5. Opis zakładanych efektów kształcenia odpowiadających efektom 
kształcenia dla podanego obszaru kształcenia oraz kwalifikacji 
pierwszego stopnia prowadzących do uzyskania tytułu licencjata. 
 

Wykorzystując opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie 
nauk społecznych (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyższego)  i kierunkowych opracowano matrycę relacji 
między tymi efektami, co stanowi załącznik nr 3. 

 
6. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS przewidziana do realizacji 

na studiach I stopnia na kierunku EKONOMIA 
Program studiów I stopnia na kierunku EKONOMIA obejmuje na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 6 semestrów po 30 punktów 
ECTS, co łącznie daje 180 punktów ECTS. 
 

7. Moduły (przedmioty) kształcenia wraz z przypisanymi do każdego 
modułu (przedmiotu) efektami kształcenia. 
Zakładane efekty kształcenia kierunkowego w relacji z modułami 
(przedmiotami) przedstawiono w załączniku nr 4.  
 

8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć i liczba 
punktów ECTS w modułach (przedmiotach) obieralnych 

 
 

L.p. Przedmioty o charakterze obieralnym na studiach I stopnia na 
kierunku EKONOMIA 

Liczba punktów ECTS 
przypisanych 
przedmiotom 

I 
OGÓLNA LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW  

1979 h – S 
1384 h - N 

1 Praktyka programowa 3 

2 Praca dyplomowa (przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu 
dyplomowego i seminarium) 

12 

3 Przedmioty obieralne ogólne 20 

4 Specjalności obieralne (Sp.1 do Sp.11) 23 

5 Języki obce obieralne  7 

RAZEM 65 

Udział procentowy 36,1% 

 

 



9. Deklaracja braku zmian punktu ECTS w nowym programie studiów 
w stosunku do programu obowiązującego na kierunku Ekonomia w 
roku akademickim 2011/2012 

 
Dostosowanie programu kształcenia na kierunku Ekonomia studia I 

stopnia do Krajowych Ram Kwalifikacji nie spowodowało  zmian zajęć 
dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 
30% punktów ECTS – załącznik 5. 

 
10. Uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego  w sprawie 

zatwierdzenia programu kształcenia i programu studiów na 
studiach I stopnia na kierunku Ekonomia 

Cele, efekty i program  kształcenia oraz program studiów na 
studiach I stopnia kierunku Ekonomia zostały zatwierdzone uchwałami 
Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w dniach: 24.02.2012 r. oraz dnia 
18.04.2012r . 

Kopie tych uchwał stanowią załącznik nr 6. 
 
 
Załączniki: 
 

Załącznik 1: Kierunkowe efekty kształcenia i odpowiadające im efekty kształcenia w 

obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych; 

Załącznik 2: Tabela zależności między celami programu kształcenia a kierunkowymi  

  efektami kształcenia; 

Załącznik 3: Matryca relacji między efektami kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie 

nauk społecznych a kierunkowymi efektami kształcenia; 

Załącznik 4: Macierz relacji między efektami realizowanymi w modułach (przedmiotach) a 

kierunkowymi efektami kształcenia; 

Załącznik 5: Deklaracja; 

Załącznik 6: Uchwały Rady Wydziału Ekonomicznego w sprawie zatwierdzenia: celów, 

efektów i programu kształcenia na kierunku Ekonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


