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

Magister

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

ekonomia

Economics

1.3. Specjalność

- Analizy makroekonomiczne - Analizy
mikroekonomiczne - Ekonomia ilościowa Ekonomia teoretyczna

- Macroeconomic Analysis; - Microeconomic
Analysis; - Quantitative Economic Methods; Theoretical Economics.

[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 na kierunku Ekonomia ma wiedzę
The graduates acquire a general knowledge of
ogólną dotyczącą głównych teorii i metod
principal theories and research methods in this
badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i
field and related scientific disciplines.They have
pokrewnych. Absolwent studiów na tym kierunku an advanced knowledge of microeconomics and
w szczególności ma zaawansowaną wiedzę w macroeconomics, quantitative methods in
obszarze mikroekonomii i makroekonomii oraz economics and the history of economic
metod ilościowych w ekonomii, zna historię myśli thought.They have a thorough knowledge of
ekonomicznej oraz ma pogłębioną wiedzę na
economic institutions and the processes of
temat instytucji ekonomicznych i procesów
economic and social development.They are
rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykazuje familiar with most recent publications in the field
również rozeznanie w najnowszych publikacjach of theory of economics and selected areas of
w zakresie teorii ekonomii oraz wybranych
applied economics.They possess an ability to
działów ekonomii stosowanej. Absolwent umie use the knowledge acquired in the course of
wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej study to conduct professional activity – they are
– potrafi krytycznie analizować, oceniać i
able to critically analyse, assess and interpret
interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne economic and social phenomena and to design
oraz zaplanować i zrealizować zadanie
and implement research tasks or to formulate
badawcze lub ekspertyzę. Potrafi stosować
expert opinions.They can apply correctly
odpowiednio dobrany aparat analityczny w pracy selected analytical tools in research projects, to
badawczej, łączyć wiedzę z różnych działów
combine knowledge of different areas of
ekonomii, przedmiotów i kierunków myśli
economics and trends in social and economic
społeczno-ekonomicznej oraz budować modele thought and is capable of constructing micromikro-i makroekonomiczne, ekonometryczne i and macroeconomic, econometric and statistical
statystyczne. Absolwent potrafi komunikować się models.They can communicate with other
ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z experts in the area and people from different
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

osobami z różnych środowisk społecznosocio-professional environments, to individually
zawodowych, samodzielnie ukierunkować swoje profile their own further education.The graduates
dalsze uczenie się oraz biegle posługuje się
speak fluently at least one foreign language.They
przynajmniej jednym językiem obcym. Absolwent perceive social and economic problems in a
kompleksowo postrzega problemy społeczno- complex way, are characterized by honesty in
gospodarcze, cechuje się uczciwością w
discussions on socio-economic phenomena, set
dyskusjach nad problemami społecznymi i
patterns of ethical professional behavior and are
gospodarczymi, daje przykład etycznych
aware of their own professional and social roles
zachowań zawodowych oraz ma świadomość
pełnionej roli zawodowej i społecznej.
Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu The graduates of the MSc studies in Economics
ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz
have an advanced knowledge in the field of
umiejętności przydatne do prowadzenia
economics and related scientific disciplines and
działalności zawodowej na stanowiskach
demonstrate skills useful to pursue a career in
analitycznych i kierowniczych w organach
analytical and managerial positions in public
administracji publicznej, banku centralnym,
administration, the central bank, large
dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i companies or corporations and institutions and
organizacjach zajmujących się badaniami nad organizations focused on economic research.
gospodarką. Studia przygotowują do
Moreover, these studies prepare them to
prowadzenia działalności gospodarczej na
establish their own businesses.
własny rachunek.

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 - 8.02.2018
ocena wyróżniająca - 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 – 8.02.2018
outstanding 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
kształcenia na poziomie doktorskim i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
- Studenci studiów magisterskich na kierunku
Ekonomia mają możliwość uczestnictwa w

The graduate is prepared to continue education
at the doctoral level and obtaining a EQF level 8
qualification.
- The MSc students of the field of Economics
have a possibility of participating in a QEM

7.4. Pozostałe uwagi

94b5ee2fe92bf2b628c72efcc0f8ae03 | Data: 2019-12-14 04:28:29 | Strona 2/3

programie QEM (Models and Methods of
programme (Models and Methods of
Quantitative Economics – Modele i metody
Quantitative Economics). QEM operates within
ekonomii ilościowej). QEM funkcjonuje w ramach the EU Erasmus Mundus enables the selected
inicjatywy UE Erasmus Mundus i umożliwia
group of best students to obtain a joint MSc
wyselekcjonowanej grupie najlepszych
degree issued by the consortium of five
studentów otrzymanie wspólnego dyplomu
European universities. The programme is taught
ukończenia studiów magisterskich sygnowanego in English.
przez pięć uczelni uczestniczących w
konsorcjum. Językiem wykładowym programu
QEM jest j. angielski.
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