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

magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

ekonomiczna analiza prawa

Economic Analysis of Law (Law&Economics)

1.3. Specjalność

Ekonomiczna Analiza Regulacji

Economic Analysis of Regulations

[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

Osoba posiadająca ww. kwalifikację posiada
The qualification holders have advanced
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk knowledge of economic and legal sciences. It
ekonomicznych oraz nauk prawnych. Wiedza ta includes theoretical and practical knowledge
obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną
regarding the idea of legal systems, their
dotyczącą istoty systemów prawnych, ich
efficiency and impact on the economic growth
efektywności i wpływu na tempo wzrostu
rate as well as the specificity of legal acts and
gospodarczego, a także specyfiki aktów
their impact on the public finance sector,
prawnych i ich oddziaływania m.in. na sektor
competitiveness of the economy,
finansów publicznych, konkurencyjność
entrepreneurship, labour market, regional
gospodarki, przedsiębiorczość, rynek pracy,
development etc. The knowledge enables them
rozwój regionalny. Pozyskana w ten sposób
to understand complex processes occurring
wiedza umożliwia zrozumienie złożonych
within law as well as their impact on the
procesów i zjawisk zachodzących w prawie oraz economy. These competences are deepened as
ich wpływu na gospodarkę. Kompetencje te są part of the additional specialisation, which
pogłębiane w ramach dodatkowej specjalności, includes economic analysis of regulations, in
która obejmuje ekonomiczną analizę regulacji, w particular the labour market and the product
szczególności rynku pracy i rynku produktów.
market. The graduates can make independent
Absolwent potrafi dokonać samodzielnej
critical analyses, interpretations and evaluations
krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny
of certain cases within the field of economic law
zjawisk z zakresu ekonomicznej analizy prawa, analysis, analysis of the legal structure and the
analizy struktury prawa oraz zastosowania do
application of economic theories to it, as well as
niej teorii ekonomicznych, a także dotrzeć do
to reach and use various sources of knowledge.
różnorodnych źródeł wiedzy i korzystać z nich. The degree holders are ready to manage
Posiadacz dyplomu jest gotów do organizacji
individual work. Can work with others in a team
pracy indywidualnej oraz potrafi pracować w
and manage the team"s work. Can communicate
zespole i zarządzać nim. Potrafi komunikować on specialist topics with various groups of
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

się na specjalistyczne tematy z różnymi grupami recipients.
odbiorców.
Osoba posiadająca kwalifikację jest
The qualification holders are prepared to work in
przygotowana do pracy w firmach i instytucjach o companies and institutions with a different profile
różnym profilu działalności, w szczególności w: - of activity, in particular in: -European, state and
jednostkach administracji europejskiej,
local government administration units as well as
państwowej i samorządowej oraz innych
other institutions conducting international
instytucjach prowadzących działalność
activities, - non-profit institutions, in particular
międzynarodową, - instytucjach non-profit, w
those dealing with think-tank activities, szczególności wykonujących działalność typu
businesses involved in international activities, think-tank, - biznesie prowadzącym działalność scientific institutions.
międzynarodową, - placówkach naukowych.

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 - 17.10.2013
ocena wyróżniająca - Akredytacja CEEMAN
(The International Association for Management
Development in Dynamic Societies), instytucja
afiliowana ENQA - Akredytacja NUFFIC (The
European Approach for Quality Assurance of
Joint Programmes)

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 – 17.10.2013
outstanding assessment - CEEMAN (The
International Association for Management
Development in Dynamic Societies), affiliate of
ENQA - NUFFIC Accreditation (The European
Approach for Quality Assurance of Joint
Programmes)

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,

Full-time,

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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