
Załącznik do Uchwały Nr 62/2022 Senatu UKSW 

z dnia 19 maja 2022 r. 

 
Ekonomia menedżerska II stopnia 

 

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

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

 Dziedzina nauk społecznych 

 

Ekonomia i finanse 

 

86% 

Nauki o zarządzaniu i jakości 
14% 

 

 

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 wyższym i nauce. 
 

Na kierunku Ekonomia menedżerska studenci pogłębiają wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu 

organizacji i procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Poznają przy tym sposób 

funkcjonowania złożonych systemów społeczno-gospodarczych oraz zależności i relacje zachodzące 

między elementami tego systemu. Studenci – posiadając już podstawową, ogólną wiedzę ekonomiczną 

– zgłębiają m.in. tzw. ekonomiki szczegółowe i bardziej zaawansowane narzędzia badawcze oraz 

pogłębiają wiedzę z zakresu zarządzania. Poszerzają wiedzę z zakresu prawa  

i bezpieczeństwa gospodarczego, logistyki oraz instrumentów finansowych, a także rozwijają 

kompetencje menedżerskie dzięki takim przedmiotom jak metody i techniki negocjacji, analiza 

projektów inwestycyjnych, zarządzanie jakością oraz zarządzanie strategiczne. Ponadto poznają 

aspekty społeczne, środowiskowe i instytucjonalne ekonomii.  

Absolwenci nieekonomicznych studiów licencjackich mogą płynnie wejść w proces kształcenia 

dzięki przewidzianej dla nich równoległej ścieżce uzupełniającej, która umożliwia zdobycie 

podstawowej wiedzy teoretycznej przewidzianej w programie nauczania ekonomii na poziomie 

licencjackim. 

Absolwenci nie tylko posiadają umiejętność metodycznego gromadzenia i przetwarzania 

informacji na potrzeby wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących bieżącego 

funkcjonowania 

 i rozwoju organizacji, lecz również są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu 

organizacjami oraz w tworzeniu planów strategicznych. Dzięki biegłości w posługiwaniu się 

warsztatem ekonomisty, posiadają umiejętność rzetelnej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, a 

wszechstronna wiedza z zakresu teorii ekonomii pozwala im na prawidłową interpretację tych zjawisk.  

Absolwenci przygotowani są również do podjęcia pracy naukowej, znają bowiem i potrafią 

stosować metody badawcze właściwe dla nauk społecznych, w tym posiadają umiejętność 

przeprowadzania eksperymentów w ramach badań ekonomicznych. 

  



 

 

Symbol efektu 

uczenia się 
Wiedza 

absolwent zna i rozumie … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie 

 PRK 

EM2_W01 
w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone 

zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami 
P7U_W 

EM2_W02 
różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności 
P7U_W 

EM2_W03 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 

dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą 

kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu 

kształcenia 

P7S_WG 

EM2_W04 

główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia fundamentalne dylematy 

współczesnej cywilizacji 

P7S_WG 

EM2_W05 

ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań 

związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

P7S_WG 

EM2_W06 
w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku studiów 

oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań 
P7S_WG 

EM2_W07 
w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych 

w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk 
P7S_WG 

EM2_W08 
w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu 

konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania 
P7S_WG 

EM2_W09 
zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy 

rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 
P7S_WK 

Symbol efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

absolwent potrafi … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie 

 PRK 

EM2_U01 
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy 

gospodarcze, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin 
P7U_U 

EM2_U02 
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie 
P7U_U 

EM2_U03 
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym 

otoczenia gospodarczego, odpowiednio uzasadniać stanowiska 
P7U_U 

EM2_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone 

i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w 

nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór 

oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 

technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT) 

P7S_UW 



EM2_U05 

identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska gospodarcze 

i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z 

dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów 

P7S_UW 

EM2_U06 

analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku studiów 

P7S_UW 

EM2_U07 

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy 

rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku studiów, w odniesieniu do wybranych kategorii 

więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm 

P7S_UW 

EM2_U08 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców, w tym posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+, 

używając specjalistycznego słownictwa ekonomicznego 

P7S_UK 

EM2_U09 prowadzić debatę i negocjacje biznesowe P7S_UK 

EM2_U10 kierować pracą zespołu P7S_UO 

Symbol efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 
absolwent jest gotowy do … 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie 

 PRK 

EM2_K01 tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku 

pracy i życia w kontekście ekonomicznym 

P7U_K 

EM2_K02 podejmowania inicjatywy biznesowej, krytycznej oceny siebie oraz 

zespołów 

P7U_K 

EM2_K03 przewodzenia w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią, 

podejmowania zachowań lidera 

P7U_K 

EM2_K04 krytycznej oceny odbieranych treści w kontekście ekonomicznym P7S_KK 

EM2_K05 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych, w tym problemów gospodarczych 

P7S_KK 

EM2_K06 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego 

P7S_KO 

EM2_K07 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego P7S_KO 

EM2_K08 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

EM2_K09 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: − rozwijania dorobku 

zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7S_KR 

 



3.1 Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0311 

Liczba semestrów 4 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 1005 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
45 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
71 

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

nauki języków obcych 
4 

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

wyboru 
28 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
nie dotyczy  

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

dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy 

Opis realizacji programu 

 Zajęcia skupiają na prowadzeniu badań naukowych. Seminarium magisterskie odbywa się w 

semestrze 2, 3 i 4. Studenci wybierają opiekuna pracy dyplomowej, do którego będą uczęszczali 

na seminarium, pod względem zgodności swoich zainteresowań naukowych z zainteresowaniami 

badawczymi promotora.  

W toku studiów studenci realizują:  

- przedmioty obligatoryjne,  

- wykłady monograficzne w języku polskim w łącznej liczbie 6 ECTS,  

- monograficzne w języku angielskim w łącznej liczbie 4 ECTS,  

- zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych za min. 5 ECTS,  

 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

 



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 STUDIÓW STACJONARNYCH 
 

N
r sem

estru
 

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 

L
iczb

a g
o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne 885 77 

1 Socjologia zarządzania polski EM2_W01, EM2_W08 wykład egzamin pisemny 30 2 

1 
Zarządzanie bezpieczeństwem w 

przedsiębiorstwie 
polski EM2_W01 wykład egzamin pisemny 30 2 

1 Zarządzanie strategiczne polski EM2_W03, EM2_W04 wykład egzamin pisemny 30 2 

1 Prawo gospodarcze polski EM2_W02, EM2_U05 wykład egzamin pisemny 30 2 

1 Biznes plan polski EM2_U01, EM2_U03, EM2_U07, EM2_K08 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Zarządzanie finansami polski EM2_U01, EM2_U06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Międzynarodowe organizacje gospodarcze polski EM2_W02, EM2_W08 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Metodologia badań naukowych polski EM2_U05, EM2_U06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 4 

1 Etyka w biznesie polski EM2_W02, EM2_U07, EM2_K01, EM2_K06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Metody i techniki negocjacji w biznesie polski EM2_W01, EM2_U08, EM2_U09, EM2_K09 konwersatorium egzamin pisemny 30 2 



2 Zarządzanie jakością polski EM2_W05, EM2_W08, EM2_W09 wykład egzamin pisemny 30 2 

2 Ekonomika przedsiębiorstw polski EM2_W06, EM2_U04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Instytucje otoczenia biznesu polski EM2_U02, EM2_K07 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Ekonomia środowiska polski EM2_W01, EM2_W05, EM2_K01 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Metody eksperymentalne w ekonomii polski EM2_U04, EM2_U06 
ćwiczenia 

projektowe 
zaliczenie na ocenę 30 4 

2 Marketing polski EM2_U03, EM2_U10, EM2_K08 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Seminarium magisterskie polski 
EM2_U05, EM2_U06, EM2_K01, EM2_K02, 

EM2_K06, EM2_K09 
seminarium zaliczenie na ocenę 30 4 

Łącznie na 1 roku 510 41 

3 Ekonomia instytucjonalna polski EM2_W01, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 30 3 

3 Ekonomia społeczna polski EM2_W02, EM2_W06, EM2_W07 wykład egzamin pisemny 30 2 

3 Instrumenty i strategie finansowe polski EM2_W01, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 30 2 

3 Logistyka polski EM2_U10, EM2_K05 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Prognozowanie gospodarcze polski EM2_U07, EM2_K08 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Zarządzanie ryzykiem kredytowym polski EM2_U09, EM2_K09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Analiza projektów inwestycyjnych polski EM2_U06, EM2_K04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 



3 Seminarium magisterskie II polski 
EM2_U05, EM2_U06,  

EM2_K01, EM2_K02, EM2_K06, EM2_K09 
seminarium zaliczenie na ocenę 30 5 

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi polski EM2_W02, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 30 2 

4 Metody optymalizacji decyzji menedżerskich polski EM2_U04, EM2_U10, EM2_K03, EM2_K09 laboratorium zaliczenie na ocenę 15 2 

4 Analiza portfelowa polski EM2_U04, EM2_U06, EM2_K04 laboratorium zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Zarządzanie projektami polski EM2_U03, EM2_U05, EM2_U10, EM2_K02 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

4 Seminarium magisterskie II polski 
EM2_U05, EM2_U06, EM2_K01, EM2_K02, 

EM2_K06, EM2_K09 
seminarium 

zaliczenie na 

ocenę/złożenie 

pracy dyplomowej 

30 6 

Łącznie na 2 roku  375 36 

Zajęcia do wyboru przez studenta  120 13 

1 Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych** polski EM2_W01, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

2 
Wykład monograficzny z zakresu 

ekonomii** 
polski EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Wykład w języku obcym na poziomie B2+** j.obcy EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08, EM2_U08 wykład zaliczenie na ocenę 30 4 

3 
Wykład monograficzny z zakresu 

ekonomii** 
polski EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski EM2_W09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski EM2_W09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 



4.1 Program studiów niestacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0311 

Liczba semestrów 4 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 536 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 90 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
45 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
71 

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

nauki języków obcych 
4 

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

wyboru 
13 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
nie dotyczy  

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 

Zajęcia skupiają na prowadzeniu badań naukowych. Seminarium magisterskie odbywa się w 

semestrze 2, 3 i 4. Studenci wybierają opiekuna pracy dyplomowej, do którego będą uczęszczali 

na seminarium, pod względem zgodności swoich zainteresowań naukowych z zainteresowaniami 

badawczymi promotora.  

W toku studiów studenci realizują: 

- przedmioty obligatoryjne,  

- wykłady monograficzne w języku polskim w łącznej liczbie 6 ECTS,  

- wykłady monograficzne w języku angielskim w łącznej liczbie 4 ECTS,  

- zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych za min. 5 ECTS,  

 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

 



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 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 
 

N
r sem

estru
 

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 

L
iczb

a g
o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne 472 77 

1 Socjologia zarządzania polski EM2_W01, EM2_W08 wykład egzamin pisemny 16 2 

1 
Zarządzanie bezpieczeństwem w 

przedsiębiorstwie 
polski EM2_W01 wykład egzamin pisemny 16 2 

1 Zarządzanie strategiczne polski EM2_W03, EM2_W04 wykład egzamin pisemny 16 2 

1 Prawo gospodarcze polski EM2_W02, EM2_U05 wykład egzamin pisemny 16 2 

1 Biznes plan polski 
EM2_U01, EM2_U03, EM2_U07, 

EM2_K08 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 3 

1 Zarządzanie finansami polski EM2_U01, EM2_U06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

1 
Międzynarodowe organizacje 

gospodarcze 
polski EM2_W02, EM2_W08 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

1 Metodologia badań naukowych polski EM2_U05, EM2_U06 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 4 

1 Etyka w biznesie polski 
EM2_W02, EM2_U07, EM2_K01, 

EM2_K06 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

2 
Metody i techniki negocjacji w 

biznesie 
polski 

EM2_W01, EM2_U08, EM2_U09, 

EM2_K09 
konwersatorium egzamin pisemny 16 2 



2 Zarządzanie jakością polski EM2_W05, EM2_W08, EM2_W09 wykład egzamin pisemny 16 2 

2 Ekonomika przedsiębiorstw polski EM2_W06, EM2_U04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

2 Instytucje otoczenia biznesu polski EM2_U02, EM2_K07 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

2 Ekonomia środowiska polski EM2_W01, EM2_W05, EM2_K01 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

2 
Metody eksperymentalne w 

ekonomii 
polski EM2_U04, EM2_U06 ćwiczenia projektowe zaliczenie na ocenę 16 4 

2 Marketing polski EM2_U03, EM2_U10, EM2_K08 ćwiczenia zaliczenie na ocenę 16 2 

2 Seminarium magisterskie polski 
EM2_U05, EM2_U06, EM2_K01, 

EM2_K02, EM2_K06, EM2_K09 
seminarium zaliczenie na ocenę 16 4 

Łącznie na 1 roku 272 41 

3 Ekonomia instytucjonalna polski EM2_W01, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 16 3 

3 Ekonomia społeczna polski EM2_W02, EM2_W06, EM2_W07 wykład egzamin pisemny 16 2 

3 Instrumenty i strategie finansowe polski EM2_W01, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 16 2 

3 Logistyka polski EM2_U10, EM2_K05 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

3 Prognozowanie gospodarcze polski EM2_U07, EM2_K08 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

3 Zarządzanie ryzykiem kredytowym polski EM2_U09, EM2_K09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

3 Analiza projektów inwestycyjnych polski EM2_U06, EM2_K04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 



3 Seminarium magisterskie II polski 
EM2_U05, EM2_U06, EM2_K01, 

EM2_K02, EM2_K06, EM2_K09 
seminarium zaliczenie na ocenę 16 5 

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi polski EM2_W02, EM2_W03 wykład egzamin pisemny 16 2 

4 
Metody optymalizacji decyzji 

menedżerskich 
polski 

EM2_U04, EM2_U10, EM2_K03, 

EM2_K09 
laboratorium zaliczenie na ocenę 8 2 

4 Analiza portfelowa polski EM2_U04, EM2_U06, EM2_K04 laboratorium zaliczenie na ocenę 16 3 

4 Zarządzanie projektami polski 
EM2_U03, EM2_U05, EM2_U10, 

EM2_K02 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 2 

4 Seminarium magisterskie II polski 
EM2_U05, EM2_U06, EM2_K01, 

EM2_K02, EM2_K06, EM2_K09 
seminarium 

zaliczenie na 

ocenę/złożenie pracy 

dyplomowej 

16 6 

Łącznie na 2 roku 200 36 

Zajęcia do wyboru przez studenta  64 13 

1 
Zajęcia z dziedziny nauk 

humanistycznych** 
polski EM2_W01, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 16 3 

2 
Wykład monograficzny z zakresu 

ekonomii** 
polski EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 16 3 

2 
Wykład w języku obcym na 

poziomie B2+** 
j. obcy 

EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08, 

EM2_U08 
wykład zaliczenie na ocenę 16 4 

3 
Wykład monograficzny z zakresu 

ekonomii** 
polski EM2_W01, EM2_W04, EM2_W08 wykład zaliczenie na ocenę 16 3 

1 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski EM2_W09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

2 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski EM2_W09 konwersatorium zaliczenie na ocenę 16 3 

 


