Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economics

1.3. Specjalność

1) Innovation and Competitiveness in the World
Economy (w jęz. ang.), 2) Przedsiębiorstwo na
rynku międzynarodowym, 3) Unia Europejska
jako partner globalny

1) Innovation and Competitiveness in the World
Economy (in English), 2) Enterprise in the
International Market (in Polish) 3) European
Union as a Global Partner (in Polish)

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

2.2. Jednostka organizacyjna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH Warsaw School of Economics

3.1. Dziedzina ISCED

0311: Ekonomia,

0311: Economics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów magisterskich na kierunku
The graduates of the field of study of
Międzynarodowe stosunki gospodarcze ma
International Economics possessing this
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk qualification have a advanced knowledge in the
ekonomicznych i pokrewnych, jak również
field of economy and related sciences, as well as
poszerzoną wiedzę z zakresu
a broad knowledge of international economics. In
międzynarodowych stosunków gospodarczych. particular, they understand the mechanisms of
W szczególności rozumie mechanizmy
operation of enterprises (domestic and
funkcjonowania przedsiębiorstw (krajowych i
international), public sector institutions, and
międzynarodowych), instytucji sektora
international organizations. They have a
publicznego, organizacji międzynarodowych. Ma thorough knowledge of globalization processes,
wiedzę na temat procesów globalizacji,
regionalization and economic integration,
regionalizacji i integracji ekonomicznej,
international financial markets, cultural
międzynarodowych rynków finansowych,
conditions of business, competitiveness and
kulturowych uwarunkowań biznesu,
innovation. They can use the acquired
konkurencyjności i innowacyjności. Osoba ta
competences to formulate and solve complex
potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do
and unusual problems in the conducted business
formułowania i rozwiązywania złożonych i
activity, including business operations run on
nietypowych problemów w prowadzonej
their own. The can carry out research and make
działalności zawodowej, w tym działalności
expert reports on international economic issues,
gospodarczej na własny rachunek. Potrafi
using quantitative methods, also under
wykonywać badania i ekspertyzy dotyczące
conditions of stress and incomplete information.
gospodarczej problematyki międzynarodowej, z They can communicate using specialist
zastosowaniem metod ilościowych, także w
economic terminology with various groups of
warunkach stresu i niepełnej informacji. Osoba recipients, in Polish and at least one foreign
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

ta komunikuje się z użyciem specjalistycznej
language. Can work with others in a team and
terminologii ekonomicznej ze zróżnicowanymi
can manage the team"s work. They accept and
kręgami odbiorców, w języku polskim i co
understand foreign cultures, take responsibility
najmniej 1 języku obcym. Potrafi pracować w
for activities performed as part of professional
zespole i zarządzać nim. Wykazuje akceptację i duties and pursue their duties in accordance with
zrozumienie obcych kultur. Podejmuje
the principles of professional ethics.
odpowiedzialność za czynności wykonywane w
ramach obowiązków zawodowych. Swoje
działania realizuje zgodnie z zasadami etyki
zawodowej.
Absolwent może pracować jako specjalista z
The graduates possessing qualification can: dziedziny międzynarodowych stosunków
work as specialists in the field of international
gospodarczych; pracować na stanowiskach
economics - work in analytical and managerial
analitycznych i kierowniczych w instytucjach i
positions in public administration institutions and
organach administracji publicznej
organisations oriented on cooperation with
zorientowanych na współpracę z zagranicą, w foreign countries, in international organizations,
organizacjach międzynarodowych, w
in enterprises, including international
przedsiębiorstwach, w tym w korporacjach
corporations, - run their own business also on
międzynarodowych; prowadzić na własny
foreign markets.
rachunek działalność gospodarczą, której zakres
obejmuje rynki zagraniczne.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Polska Komisja Akredytacyjna - 4.09.2014
ocena pozytywna - Akredytacja CEEMAN (The
International Association for Management
Development in Dynamic Societies), instytucja
afiliowana ENQA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Polish Accreditation Committee - 4.09.2014
positive assessment - CEEMAN (The
International Association for Management
Development in Dynamic Societies), affiliate of
ENQA

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne,

Full-part and half-part,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
at the third level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
level 8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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