
Załącznik do Uchwały Nr 105/2022 Senatu UKSW 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

EKONOMIA – studia I stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne) 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych  
ekonomia i finanse 93 

nauki o zarządzaniu i jakości 7 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz 

charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 

ust.3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Studenci kierunku Ekonomia zapoznawani są z prowadzeniem racjonalnej działalności 

gospodarczej, której efektem jest tworzenie i pomnażanie zasobów, ukazywana im jest 

problematyka podziału dóbr i związanych z tym kwestii moralnych, znamion 

niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. W ten sposób tworzy się specyfika działalności 

dydaktyczno-wychowawczej na kierunku ekonomia, której wyróżnikiem ma być wiązanie 

nauki o tym jak tworzyć bogactwo z upowszechnianiem odpowiedzialności za skutki 

skrajnej nierównomierności podziału. Zajęcia prowadzone na kierunku ekonomia 

dostosowywane są do aktualnych wymagań pracodawców. Kierunek ekonomia stara się 

budować swoją tożsamość na fundamentach podstawowych zasad godności osoby ludzkiej, 

solidarności i pomocniczości. 

Na kierunku Ekonomia studenci zdobywać będą gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych 

podstaw mikroekonomii i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków 

gospodarczych. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty i finansisty. Opanują umiejętności 

empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej, zarówno w ujęciu ilościowym, jak 

i jakościowym. Nabędą także niezbędną wiedzę z obszarów prawa i zarządzania, niezbędną 

w pracy ekonomisty. Studenci poznają także aspekty społeczne funkcjonowania 

gospodarki. Absolwenci kierunku będą przygotowani do realizacji analiz ekonomicznych 

przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych z zastosowaniem odpowiedniego 

oprogramowania komputerowego. Pozwoli im to na swobodne poruszanie się w otoczeniu 

podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych. Absolwent kierunku Ekonomia 

będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych 

i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit 

o charakterze typowo ekonomicznym i finansowym, ośrodkach badawczych zajmujących 

się prognozami i analizami ekonomicznymi. 

  



Symbol efektu 

uczenia się 
Wiedza 

absolwent zna i rozumie: 

odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie  

6 PRK 

EK1_W01 

podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i 

relacjach do innych nauk 
P6U_W 

EK1_W02 
zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe 

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości P6U_W 

EK1_W03 
narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i  wie, 

do jakich celów służą P6S_WG 

EK1_W04 

relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym  

zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz  

genezę ich historycznej ewolucji 
P6S_WG 

EK1_W05 

normy i reguły organizujących struktury społeczne i rządzących  

nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i  

sposobach działania 
P6S_WG 

EK1_W06 

podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania  różnych 

rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym  

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności  

przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju  

indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 

Symbol efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

absolwent potrafi: 

odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie  

6 PRK 

EK1_U01 

interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie  

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla  

studiowanego kierunku 

P6U_U 

EK1_U02 
samodzielnie się dokształcać, wykorzystuje zdobytą wiedzę do  

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

P6U_U 

P6S_UK 

EK1_U03 

korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich  

analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich  

pozyskania posługując się przy tym  systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami  prawnymi, zawodowymi i 

moralnymi odnoszącymi się do  studiowanego kierunku 

P6U_U 

EK1_U04 
praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na 

potrzeby działalności gospodarczej i społecznej 
P6S_UW 

EK1_U05 
interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej  

funkcjonowania 

P6S_UO 

P6S_UW 

EK1_U06 
zidentyfikować czynniki które należy uwzględnić w podejmowaniu  

decyzji na poziomie mikro i makro 
P6S_UW 

EK1_U07 

praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych  

problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych  

kwestii gospodarczych i społecznych 

P6U_U 



EK1_U08 

postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo  interpretować 

zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne,  ekonomiczne), 

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i  użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i  sposobów służące 

procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji  w działalności 

gospodarczej 

P6S_UK 

P6S_UW 

EK1_U09 

skutecznie komunikować się w języku współczesnej ekonomii w  

tym posiada umiejętność przygotowania typowych prac  pisemnych i 

wypowiedzi ustnych zarówno w języku polskim jak i  języku obcym, 

którym posługuje się na poziomie B2 

P6S_UK 

EK1_U10 

podejmować decyzje i organizować pracę w zespole, analizuje  

proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w  

tym zakresie konkretne rozstrzygnięcia 

P6S_UO 

P6S_UW 

Symbol efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 

absolwent jest gotów do: 

odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie  

6 PRK 

EK1_K01 

wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i  

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych  

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

P6U_K 

EK1_K02 

wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych  

potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące  

realizacji określonego zadania 

P6U_K 

EK1_K03 
ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych  

decyzji gospodarczych 
P6S_KK 

EK1_K04 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie 
P6S_KK 

EK1_K05 
potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i pracować w  

grupie, przyjmując w niej różne role 
P6S_KO 

EK1_K06 wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych P6S_KO 

EK1_K07 

ma umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach  

gospodarczych i społecznych w tym potrafi myśleć i działać w  

sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO 

EK1_K08 
wykazuje zrozumienie podstawowych zasad społecznej 

odpowiedzialności biznesu i etyki, w tym etyki  biznesu 
P6S_KR 

  



3.1  Program studiów stacjonarnych 

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0311 

Liczba semestrów 6 

Profil praktyczny 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 
2295 

(w tym 720h praktyk) 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
100 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne 
134 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
18 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
54 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
24 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych  
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy 

Opis realizacji programu 

Program realizowany jest w trybie 6 semestrów. W toku studiów studenci realizują: przedmioty 

obligatoryjne, wykłady monograficzne w języku polskim w łącznej liczbie 3 ECTS, monograficzne 

w języku angielskim w łącznej liczbie 8 ECTS, zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za min. 5 

ECTS.  

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

Na semestrze 5 i 6 przewidziano dwie ścieżki kształcenia oparte o moduły specjalnościowe, z 

których studenci wybierają jedną:  

1) Rachunkowość i zarządzanie finansami,  

2) Gospodarowanie zasobami organizacji.  

Wybór dokonywany jest na drugim roku akademickim w terminie do końca czerwca. Obowiązują 

limity przyjęć, w zależności od zainteresowania, na jednym module tworzone są dwie grupy, zaś 

na drugim jedna grupa. O kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 3 semestrów. 

Ze względu na praktyczny profil kierunku, na 4 semestrze przewidziano realizację praktyk dla 

studentów w wymiarze 720 godzin (960 godz. zegar.). Organizatorem praktyk jest UKSW. 

Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich 

UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 

  



3.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 
w trakcie całego cyklu kształcenia na STUDIACH STACJONARNYCH 

 

N
r sem

estr 

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
Język 

wykładowy 

Symbole efektów 

uczenia się (należy 

podać wszystkie 

EUs, jakie student 

uzyska po 

zaliczeniu 

przedmiotu) 

Forma zajęć 
Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się 

liczb
a g

o
d
zin

 

liczb
a E

C
T

S
 

Przedmioty obligatoryjne 1905 136 

1 Mikroekonomia polski 
EK1_W02, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 30 3 

1 Mikroekonomia polski 

EK1_U01, 

EK1_U05, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

1 Zastosowania matematyki w ekonomii polski EK1_W03 wykład egzamin pisemny 30 3 

1 Zastosowania matematyki w ekonomii polski 

EK1_U03, 

EK1_U04, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

1 Przedsiębiorczość polski 

EK1_U02, 

EK1_U06, 

EK1_U10, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Podstawy prawa polski 
EK1_W01, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 30 2 

1 Historia gospodarcza polski 
EK1_W05, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 30 2 

1 Technologie informacyjno-komunikacyjne polski 
EK1_U07, 

EK1_K05 
laboratoria zaliczenie na ocenę 30 3 



1 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Kultura i techniki studiowania polski 
EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

1 Wychowanie fizyczne polski  ćwiczenia zaliczenie bez oceny 30 0 

2 Makroekonomia polski EK1_W01 wykład egzamin pisemny 30 3 

2 Makroekonomia polski 

EK1_U05, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

2 Statystyka opisowa polski 
EK1_W03, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 30 2 

2 Statystyka opisowa polski 

EK1_U01, 

EK1_U05, 

EK1_U07, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

2 Podstawy zarządzania polski 
EK1_W04, 

EK1_W05 
wykład egzamin pisemny 30 2 

2 Podstawy zarządzania polski 

EK1_U02, 

EK1_U07, 

EK1_U10, 

EK1_K06, 

EK1_K08 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

2 Podstawy rachunkowości polski EK1_W06 wykład egzamin pisemny 30 2 

2 Podstawy rachunkowości polski 

EK1_U03, 

EK1_U04, 

EK1_K02, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

2 Kompetencje menedżerskie polski 
EK1_W05, 

EK1_K08 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Zamówienia publiczne polski 
EK1_U07, 

EK1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 



2 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 60 4 

2 Wychowanie fizyczne polski  ćwiczenia zaliczenie bez oceny 30 0 

Łącznie na 1 roku 705 62 

3 Ekonomia menedżerska polski EK1_W01 wykład egzamin pisemny 30 2 

3 Ekonomia menedżerska polski 
EK1_U04, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Finanse publiczne polski 
EK1_W02, 

EK1_W04 
wykład egzamin pisemny 30 2 

3 Finanse publiczne polski 
EK1_U01, 

EK1_K07 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Podstawy logistyki polski 
EK1_U05, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Rynki finansowe polski EK1_W04 wykład egzamin pisemny 30 2 

3 Rynki finansowe polski 
EK1_U08, 

EK1_K03 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Analiza finansowa polski 

EK1_W02, 

EK1_W03, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Ochrona własności intelektualnej polski 

EK1_U10, 

EK1_K01, 

EK1_K04, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

3 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia egzamin pisemny 30 4 

4 
Praktyki studenckie 

(program w załączniku) 
polski 

EK1_U04, 

EK1_U05, 

EK1_K02, 

praktyka zaliczenie na ocenę 720 24 



EK1_K04, 

EK1_K05 

Łącznie na 2 roku 1005 50 

5 Seminarium licencjackie polski 

EK1_U01, 

EK1_U02, 

EK1_U03, 

EK1_U08, 

EK1_K02, 

EK1_K07 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 4 

5 Ekonometria polski EK1_W06 wykład egzamin pisemny 30 3 

5 Ekonometria polski 

EK1_U04, 

EK1_U07, 

EK1_K05 

laboratoria zaliczenie na ocenę 15 3 

5 Polityka gospodarcza polski EK1_W02 wykład egzamin pisemny 30 2 

6 Seminarium licencjackie polski 

EK1_U01, 

EK1_U02, 

EK1_U03, 

EK1_U08, 

EK1_K02, 

EK1_K07 

konwersatorium 
złożenie pracy 

dyplomowej 
30 6 

6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze polski EK1_W05 wykład egzamin pisemny 30 2 

6 Analiza fundamentalna i techniczna polski 

EK1_W02, 

EK1_W03, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 4 

Łącznie 3 rok 195 24 

Zajęcia do wyboru przez studenta 390 44 

1 Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych polski P6S_WK wykład zaliczenie na ocenę 30 5 



1 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski 
EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski 
EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Wykład monograficzny w języku polskim polski 
EK1_W01, 

EK1_W02 
wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Wykład monograficzny w języku angielskim angielski 

EK1_W01, 

EK1_W02, 

EK1_U09 

wykład zaliczenie na ocenę 30 4 

6 Wykład monograficzny w języku angielskim angielski 

EK1_W01, 

EK1_W02, 

EK1_U09 

wykład zaliczenie na ocenę 30 4 

5-6 1 z 2 modułów zajęć opisanych poniżej  wg. opisu poniżej 270 28 

Moduł 1: Rachunkowość i zarządzanie finansami 

5 Rachunkowość finansowa polski EK1_W03 wykład egzamin pisemny 15 2 

5 Rachunkowość finansowa polski 
EK1_U03, 

EK1_U05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Rachunkowość zarządcza polski 
EK1_W03, 

EK1_W05 
wykład egzamin pisemny 15 2 

5 Rachunkowość zarządcza polski 

EK1_U03, 

EK1_U05, 

EK1_K05, 

EK1_K08 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Rachunkowość podatkowa  polski 

EK1_U03, 

EK1_K05, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Administracja skarbowa  polski 
EK1_U08, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 



6 Bankowość  polski 

EK1_W04, 

EK1_U08, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Controlling  polski 

EK1_W04, 

EK1_U08, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Finanse polski 
EK1_U04, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa  polski 
EK1_U03, 

EK1_K05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

Moduł 2: Gospodarowanie zasobami organizacji 

5 Podstawy prawne działalności gospodarczej polski 
EK1_W05, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 15 2 

5 Podstawy prawne działalności gospodarczej  polski 

EK1_U08, 

EK1_U04, 

EK1_K07 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Finanse przedsiębiorstw  polski 
EK1_W02, 

EK1_W08 
wykład egzamin pisemny 15 2 

5 Finanse przedsiębiorstw  polski 
EK1_U04, 

EK1_K01 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Podstawy marketingu  polski 
EK1_U07, 

EK1_K05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego polski 
EK1_U06, 

EK1_K02 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski 
EK1_U03, 

EK1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Analiza otoczenia organizacji  polski 

EK1_U04, 

EK1_K03, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Zarządzanie środowiskowe polski 

EK1_U04, 

EK1_K03, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 



6 Zarządzanie zmianą polski 
EK1_U05, 

EK1_K02 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

 



4.1 Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0311 

Liczba semestrów 6 

Profil praktyczny 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 
1528 

(w tym 720h praktyk) 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
70 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne 
134 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
18 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 

wyboru 
54 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
24 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych  
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy  

Opis realizacji programu 

Program realizowany jest w trybie 6 semestrów. W toku studiów studenci realizują: przedmioty 

obligatoryjne, wykłady monograficzne w języku polskim w łącznej liczbie 3 ECTS, monograficzne 

w języku angielskim w łącznej liczbie 8 ECTS, zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za min. 5 

ECTS.  

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

Na semestrze 5 i 6 przewidziano dwie ścieżki kształcenia oparte o moduły specjalnościowe, z 

których studenci wybierają jedną:  

1) Rachunkowość i zarządzanie finansami, 

2) Gospodarowanie zasobami organizacji.  

Wybór dokonywany jest na drugim roku akademickim w terminie do końca czerwca. Obowiązują 

limity przyjęć, w zależności od zainteresowania, na jednym module tworzone są dwie grupy, zaś 

na drugim jedna grupa. O kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 3 semestrów. 

Ze względu na praktyczny profil kierunku, na 4 semestrze przewidziano realizację praktyk dla 

studentów w wymiarze 720 godzin (960 godz. zegar.). Organizatorem praktyk jest UKSW. 

Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich 

UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 

  



4.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 

w trakcie całego cyklu kształcenia na STUDIACH NIESTACJONARNYCH 
 

N
r sem

estr 

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
Język 

wykładowy 

Symbole efektów 

uczenia się 

(należy podać 

wszystkie EUs, 

jakie student 

uzyska po 

zaliczeniu 

przedmiotu) 

Forma zajęć 
Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się 
liczb

a g
o
d
zin

 

liczb
a E

C
T

S
 

Przedmioty obligatoryjne 1320 136 

1 Mikroekonomia polski 
EK1_W02, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 16 3 

1 Mikroekonomia polski 

EK1_U01, 

EK1_U05, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

1 Zastosowania matematyki w ekonomii polski EK1_W03 wykład egzamin pisemny 16 3 

1 Zastosowania matematyki w ekonomii polski 

EK1_U03, 

EK1_U04, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

1 Przedsiębiorczość polski 

EK1_U02, 

EK1_U06, 

EK1_U10, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

1 Podstawy prawa polski 
EK1_W01, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 16 2 

1 Historia gospodarcza polski 
EK1_W05, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 16 2 

1 
Technologie informacyjno-

komunikacyjne 
polski 

EK1_U07, 

EK1_K05 
laboratoria zaliczenie na ocenę 16 3 



1 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 2 

1 Kultura i techniki studiowania polski 
EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 8 1 

2 Makroekonomia polski EK1_W01 wykład egzamin pisemny 16 3 

2 Makroekonomia polski 

EK1_U05, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

2 Statystyka opisowa polski 
EK1_W03, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 16 2 

2 Statystyka opisowa polski 

EK1_U01, 

EK1_U05, 

EK1_U07, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

2 Podstawy zarządzania polski 
EK1_W04, 

EK1_W05 
wykład egzamin pisemny 16 2 

2 Podstawy zarządzania polski 

EK1_U02, 

EK1_U07, 

EK1_U10, 

EK1_K06, 

EK1_K08 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

2 Podstawy rachunkowości polski EK1_W06 wykład egzamin pisemny 16 2 

2 Podstawy rachunkowości polski 

EK1_U03, 

EK1_U04, 

EK1_K02, 

EK1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 4 

2 Kompetencje menedżerskie polski 
EK1_W05, 

EK1_K08 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

2 Zamówienia publiczne polski 
EK1_U07, 

EK1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

2 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 32 4 



Łącznie na 1 roku 344 62 

3 Ekonomia menedżerska polski EK1_W01 wykład egzamin pisemny 16 2 

3 Ekonomia menedżerska polski 
EK1_U04, 

EK1_K04 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Finanse publiczne polski 
EK1_W02, 

EK1_W04 
wykład egzamin pisemny 16 2 

3 Finanse publiczne polski 
EK1_U01, 

EK1_K07 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Podstawy logistyki polski 
EK1_U05, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Rynki finansowe polski EK1_W04 wykład egzamin pisemny 16 2 

3 Rynki finansowe polski 
EK1_U08, 

EK1_K03 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Analiza finansowa polski 

EK1_W02, 

EK1_W03, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Ochrona własności intelektualnej polski 

EK1_U10, 

EK1_K01, 

EK1_K04, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 8 1 

3 
Lektorat z obcego języka nowożytnego - 

angielski 
angielski 

EK1_U09, 

EK1_K04 
ćwiczenia egzamin pisemny 16 4 

4 
Praktyki studenckie  

(program w załączniku) 
polski 

EK1_U04, 

EK1_U05, 

EK1_K02, 

EK1_K04, 

EK1_K05 

praktyka zaliczenie na ocenę 720 24 

Łącznie na 2 roku 872 50 

5 Seminarium licencjackie polski 
EK1_U01, 

EK1_U02, 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 4 



EK1_U03, 

EK1_U08, 

EK1_K02, 

EK1_K07 

5 Ekonometria polski EK1_W06 wykład egzamin pisemny 16 3 

5 Ekonometria polski 

EK1_U04, 

EK1_U07, 

EK1_K05 

laboratoria zaliczenie na ocenę 8 3 

5 Polityka gospodarcza polski EK1_W02 wykład egzamin pisemny 16 2 

6 Seminarium licencjackie polski 

EK1_U01, 

EK1_U02, 

EK1_U03, 

EK1_U08, 

EK1_K02, 

EK1_K07 

konwersatorium 
złożenie pracy 

dyplomowej 
16 6 

6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze polski EK1_W05 wykład egzamin pisemny 16 2 

6 Analiza fundamentalna i techniczna polski 

EK1_W02, 

EK1_W03, 

EK1_U06, 

EK1_K03 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 4 

Łącznie 3 rok 104 24 

Zajęcia do wyboru przez studenta 208 44 

1 
Zajęcia z dziedziny nauk 

humanistycznych 
polski P6S_WK wykład zaliczenie na ocenę 16 5 

1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski 

EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski 

EK1_U02, 

EK1_K04 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 



3 
Wykład monograficzny w języku 

polskim 
polski 

EK1_W01, 

EK1_W02 
wykład zaliczenie na ocenę 16 3 

5 
Wykład monograficzny w języku 

angielskim 
angielski 

EK1_W01, 

EK1_W02, 

EK1_U09 

wykład zaliczenie na ocenę 16 4 

6 
Wykład monograficzny w języku 

angielskim 
angielski 

EK1_W01, 

EK1_W02, 

EK1_U09 

wykład zaliczenie na ocenę 16 4 

5-6 1 z 2 modułów zajęć opisanych poniżej  wg. opisu poniżej 144 28 

Moduł 1: Rachunkowość i zarządzanie finansami 

5 Rachunkowość finansowa polski EK1_W03 wykład egzamin pisemny 8 2 

5 Rachunkowość finansowa polski 
EK1_U03, 

EK1_U05 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Rachunkowość zarządcza polski 
EK1_W03, 

EK1_W05 
wykład egzamin pisemny 8 2 

5 Rachunkowość zarządcza polski 

EK1_U03, 

EK1_U05, 

EK1_K05, 

EK1_K08 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Rachunkowość podatkowa  polski 

EK1_U03, 

EK1_K05, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Administracja skarbowa  polski 
EK1_U08, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Bankowość  polski 

EK1_W04, 

EK1_U08, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Controlling  polski 

EK1_W04, 

EK1_U08, 

EK1_K08 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Finanse polski 
EK1_U04, 

EK1_K01 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 



6 
Rachunkowość i sprawozdawczość 

bankowa  
polski 

EK1_U03, 

EK1_K05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

Moduł 2: Gospodarowanie zasobami organizacji 

5 
Podstawy prawne działalności 

gospodarczej 
polski 

EK1_W05, 

EK1_W06 
wykład egzamin pisemny 8 2 

5 
Podstawy prawne działalności 

gospodarczej  
polski 

EK1_U08, 

EK1_U04, 

EK1_K07 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Finanse przedsiębiorstw  polski 
EK1_W02, 

EK1_W08 
wykład egzamin pisemny 8 2 

5 Finanse przedsiębiorstw  polski 
EK1_U04, 

EK1_K01 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Podstawy marketingu  polski 
EK1_U07, 

EK1_K05 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

5 Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego polski 
EK1_U06, 

EK1_K02 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski 
EK1_U03, 

EK1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Analiza otoczenia organizacji  polski 

EK1_U04, 

EK1_K03, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Zarządzanie środowiskowe polski 

EK1_U04, 

EK1_K03, 

EK1_K06 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

6 Zarządzanie zmianą polski 
EK1_U05, 

EK1_K02 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 



Załącznik do Programu studiów 

 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

KIERUNEK: ekonomia studia I stopnia 

PROFIL: praktyczny 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku 

ekonomia na poziomie I stopnia o profilu praktycznym 

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, 

rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do 

bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną 

pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach. 

 

II. Zasady organizacji praktyk 

 

§ 2 

Praktyki realizowane są na 2 semestrze II roku studiów I stopnia, w trybie praktyk ciągłych, w 

wymiarze 720 godzin (960 godz. zegr.). Student w tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych i 

pozostaje do dyspozycji Instytucji, w której realizuje praktyki.  

W sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość realizowania przedmiotów warunkowych, na 

które wyraził zgodę dziekan, jednak nie mogą one kolidować z praktykami. 

Dopuszcza się możliwość wystąpienie innych przypadków nadzwyczajnych, jednak będą one 

rozpatrywane indywidualnie przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk i zatwierdzane za zgodą 

dziekana zgodnie z regulaminem studiów. 

 

§ 3 

1. Student dokonuje wyboru miejsca praktyk samodzielnie, z zastrzeżeniem ust.5 lub z listy 

instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę. 

2. Wybór miejsca praktyki powinien być związany z charakterem studiów i umożliwiać 

realizację zakładanych efektów uczenia się. 

3. Miejscem odbywania praktyki mogą być m.in.: 

− instytucje administracji publicznej i samorządowej, 

− instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, etc., 

− firmy produkcyjno-usługowe i przedsiębiorstwa, 

− jednostki samorządu gospodarczego i terytorialnego, 

− organizacje badawcze, w tym: ekonomiczne, społeczne, statystyczne, 

− instytucje analityczne, 

− organizacje rządowe i pozarządowe, 



− inne instytucje, np. placówki naukowe i oświatowe 

− inne po konsultacji z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk 

4. Miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych powinno uwzględniać potrzeby osób 

z niepełnosprawnościami oraz stwarzać przyjazne środowisko pracy, dostosowane do ich 

możliwości i zapewniające realizację ich potrzeb, w tym swobodny dostęp do budynku, 

biurka i pomieszczeń sanitarno-socjalnych. W miarę możliwości pracodawca powinien 

wyznaczyć pracownika, który wspomagałby osobę niepełnosprawną  przy realizowaniu 

zadań związanych z odbywaniem praktyki. 

5. W przypadku samodzielnego wyboru miejsca praktyk przez studenta, pomiędzy UKSW a 

instytucją, w której student będzie odbywał praktykę,  zostaje zawarte porozumienie w 

sprawie organizacji praktyk najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem praktyk. Z tego 

względu student powinien odpowiednio wcześniej poinformować o samodzielnym wyborze 

miejsca realizacji praktyki.  

6. W przypadku niepodpisania porozumienia w ww. terminie, student dokonuje wyboru 

miejsca realizacji praktyk z listy instytucji, z którymi UKSW ma zawarte porozumienie. 

 

§ 4 

1. Podstawą zaliczenia praktyki jest dostarczenie ramowego zakresu obowiązków oraz 

wypełnionej karty kompetencji praktykanta zawierającej sprawozdanie o odbyciu praktyki 

zatwierdzone przez instytucję organizującą praktykę oraz opisową ocenę pracy 

praktykanta jego umiejętności i kompetencji zdobywanych, wykorzystywanych i 

doskonalonych podczas praktyk. 

2. Jeżeli student realizuje praktykę w dwóch lub więcej instytucjach wówczas ocena jest 

średnią ocen ze wszystkich miejsc odbywania praktyki. W takim wypadku ostateczną 

decyzję, co do oceny podejmuje pełnomocnik dziekana ds. praktyk. 

 

III. Szczegółowe cele i efekty praktyki 

 

§ 5 

1. Student kierunku ekonomia o profilu praktycznym powinien w toku odbywanych praktyk 

uzyskać zakładane kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się 

określonych w programie studiów. Praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa 

w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról, pracy w grupie, organizowania pracy w 

sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i 

etyczny w pracy. 

2. W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności 

uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań instytucji 

przyjmującej praktykanta. 

3. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki 

lub instytucji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji 

powierzonych mu zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje. 



4. Podczas praktyki student musi wykonywać czynności o charakterze ekonomicznym 

zgodne z kierunkiem studiów. Przykładowe czynności wykonywane przez studenta 

podczas realizacji praktyk: 

− księgowanie i pomoc w księgowaniu oraz rozliczaniu faktur, 

− wystawianie faktur, 

− weryfikowanie poprawności wystawianych faktur i innych dokumentów finansowych, 

− przyjmowanie dostaw do magazynu i wycena zapasów, 

− wyszukiwanie i weryfikacja ofert oraz przetargów, 

− składanie zamówień, 

− przygotowywanie ofert na przetargi, 

− bezgotówkowe rozliczanie transakcji, 

− weryfikowanie poprawności zamówień, 

− korekta nieprawidłowości w dokumentach, 

− przyjmowanie zamówień i weryfikacja ich poprawności, 

− przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacji, 

− przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS, US, 

banków, itp., 

− analizowanie danych np.: sprzedażowych, 

− przygotowywanie umów dla kontrahentów, 

− tworzenie baz danych, 

− pomoc w sprawnym obiegu dokumentów, 

− weryfikacja i segregowanie dokumentacji, 

− kompletowanie dokumentacji, 

− praca w zespole na wspólnym projektem / wnioskiem / dokumentem, 

− udział w badaniach rynkowych dla organizacji, 

− pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na potrzeby instytucji, 

− inne zadania po konsultacji z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk. 

 

§ 6 

Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie: 

− wykorzystania w praktyce wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów, 

− uzupełnienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, 

− zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji, 

− poznania stanowiska pracy ekonomisty, 

− przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów, 

− poznania atmosfery pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych 

zespołach ludzkich. 

  



Efekty podlegające ocenie 
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5
) Rozumie i zna zasady i normy etyczne w pracy 

Wykazuje przygotowanie pozwalające na podjęcie obowiązków na powierzonym 

stanowisku 

Wykorzystuje zdobyte umiejętności w praktyce 

Umiejętnie interpretuje procesy ekonomiczne w instytucji 

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje niezbędne do realizacji zleconego 

zadania 

Rozumie procesy gospodarcze zachodzące w miejscu pracy 
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) 

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych 

Potrafi określać priorytety służące realizacji określonego zadania 

Potrafi samodzielnie realizować powierzone zadania 

Potrafi dostosować się do pracy w zespole 

Wykazuje się kreatywnością 

Przyjmuje różne role w zespole w którym pracuje 

Ponosi odpowiedzialność za powierzone zadania 

Wykazuje chęć zdobywania praktycznej wiedzy 

Wykazuje chęć podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych 

 

 


