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

Magister lub inny równorzędny

Master of Science

1.2. Kierunek studiów

Ekonomia

1.3. Specjalność

• Zarządzanie finansami i rachunkowość
• Financial management and management
zarządcza • Systemy i procesy logistyczne •
accounting • Logistic Systems and Processes •
Polityka społeczna • Ekonomia menedżerska • Social policy • Managerial Economics •
Analityka gospodarcza • Sustainable
Economic Analysis • Sustainable development
development Od roku akademickiego 2019/2020 From the academic year 2019/2020 three
( zamiast specjalności) wybór od II semestru
modules instead of specialties: • Economic
przedmiotów z czterech modułów: • Analityka
Analysis • Managerial Economics • Financial
gospodarcza • Ekonomia menedżerska •
Management and Management Accounting
Zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządcza

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Economics

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Ekonomiczny

Faculty 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 w/w kwalifikację posiada
Graduates have advanced knowledge in the field
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk of economics and related disciplines. They know
ekonomicznych i dyscyplin naukowych
and understand the economic and social
pokrewnych. Zna i rozumie zjawiska
phenomena occurring in the economy, both both
ekonomiczno-społeczne zachodzące w
on a macroeconomic and microeconomic scale.
gospodarce zarówno w skali
They know the methods and tools of economic
makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej.
and financial analysis. They understand the
Zna metody i narzędzia analizy ekonomicznoessence and importance of conducting a
finansowej. Rozumie istotę i znaczenie
thorough and fair economic and financial
prowadzenia rzetelnej i uczciwej analizy
analysis. They can properly formulate and
ekonomiczno-finansowej. Prawidłowo formułuje i present the conclusions from the analysis. They
przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy. can use the acquired knowledge in the
Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w
management of enterprises and formulate and
zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz
solve complex problems, and formulate research
formułować i rozwiązywać złożone problemy, a hypotheses. They can properly select and use
także formułować hipotezy badawcze. Potrafi we methods and tools, including advanced
właściwy sposób dokonywać doboru oraz
information technology, to solve problems and
stosować metody i narzędzia w tym
make decisions. They can operate in a
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

zaawansowane techniki informatyczne do
competitive national, international and global
rozwiązywania problemów oraz podejmowania environment, efficiently using analytical tools
decyzji. Potrafi funkcjonować w konkurencyjnym which allow to recognize the situation of the
otoczeniu krajowym, międzynarodowym i
company and its surroundings,and they know
globalnym, sprawnie posługując się narzędziami how to create and implement company
analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać
strategies. They have the ability to move within
sytuację przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, the European social and economic environment,
umie tworzyć i wdrażać strategie działania firmy. and they have the knowledge of foreign
Posiada umiejętność poruszania się w
languages. They can communicate with business
europejskiej przestrzeni społeczno
milieu on specialist topics. They are ready to
-gospodarczej oraz niezbędną w zawodzie
manage a team and collaborate within the rules
ekonomisty znajomość języków obcych. Potrafi of professional ethics. They are willing to think
komunikować się na tematy specjalistyczne z
and act in an entrepreneurial way and to be held
otoczeniem biznesowym. Jest gotów do
accountable for his actions.
kierowania pracą zespołu oraz współpracować z
zachowaniem zasad etyki zawodowej
ekonomisty. Jest gotów do myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy i ponoszenia
odpowiedzialności.
Osoba posiadająca w/w kwalifikację jest
Graduates are prepared to work in all entities
przygotowana do pracy we wszelkich
and institutions needing professional
podmiotach i instytucjach zgłaszających
management staff. Graduates can be: •
zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę
employees of various companies and institutions;
menedżerską. Osoby posiadające w/w
• managers in banks and financial institutions; •
kwalifikację mogą zostać: • Pracownikami wielu owners of small and medium-sized enterprises; •
różnych przedsiębiorstw i instytucji. •
middle and senior managers in large enterprises;
Dyrektorami banków i instytucji finansowych. • • scientists and teachers (after completing
Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. teacher qualifications requirements); • politicians
• Kierownikami wyższych i średnich szczebli w and employees of local government bodies; •
dużych przedsiębiorstwach. • Naukowcami i
managers in the financial sector and public
nauczycielami (po uzupełnieniu kompetencji
administration. • employees and managers of
wymaganych dla nauczyciela). • Politykami i
institutions involved in counselling and
pracownikami administracji szczebla
dissemination of economic knowledge; •
samorządowego. • Kierownikami podmiotów
employees and managers in service, culture and
sektora finansowego i administracji publicznej. • art entities; • employees in institutions of various
Pracownikami i menedżerami instytucji
profiles using modern IT and innovative
zajmujących się poradnictwem i
solutions; • managers in social economy entities;
upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej. •
• managers in state-owned companies;
Pracownikami kierownikami podmiotów sfery
usług, kultury i sztuki. • Osoby posiadające w/w
kwalifikację mogą pracować w firmach jak
również instytucjach o różnym profilu
działalności wykorzystujących nowoczesne
rozwiązania informatyczne oraz rozwiązania
innowacyjne. • Mogą zarządzać podmiotami
ekonomii społecznej, • Mogą obejmować ważne,
decyzyjne stanowiska w Spółkach Skarbu
Państwa.
Osoba posiadająca w/w kwalifikację wzbogaca Students develop their skills by being able to
swoje kompetencje poprzez możliwość wyboru choose courses from three modules: • Economic
przedmiotów od 2 roku z trzech modułów takich Analysis • Managerial Economics • Financial
jak: • Analityka gospodarcza • Ekonomia
Management and Management Accounting In
menedżerska • Zarządzanie finansami i
addition, graduates have the opportunity to
rachunkowość zarządcza Ponadto osoba
acquire the European Business Competence
posiadająca w.w. kwalifikację ma możliwość
Licence (EBC*L).
zdobycia Międzynarodowego Certyfikatu
Umiejętności Biznesowych ( EBCL

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

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauceszkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
PKA ocena instytucjonalna pozytywna 2015 rok. Polish Accreditation Commission: positive

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,
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institutional assessment in 2015

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

Uprawnienia dyplomowanego księgowego,
The right to practice as the Certified Accountant,
specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds.
accounting specialist, investment accounting
rachunkowości inwestycyjnej, specjalisty ds.
specialist, and public procurement specialist.
zamówień publicznych.
Osoba posiadająca w/w kwalifikację jest
A holder of the above qualification is prepared to
przygotowana do uzyskania uprawnień
obtain the title of Certified Accountant conferred
zawodowych poprzez pozyskanie certyfikatu
by the Accountants Association in Poland, which
dyplomowanego księgowego wydawanego przez is a member of the International Federation of
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które jest Accountants. The qualification facilitates
członkiem Międzynarodowej Federacji
obtaining a certificate of completion of
Księgowych. Kwalifikacja, uzyskanie świadectwa postgraduate studies and courses preparing for
ukończenia Studiów Podyplomowych oraz
such professions as, e.g. accounting specialist,
kursów przygotowujących do zawodu, takich jak investment accounting specialist, and public
np. specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds.procurement specialist.
rachunkowości inwestycyjnej, specjalista ds.
zamówień publicznych.

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
Studenci specjalności Sustainable Development Students of Sustainable Development study in
programu studiów istotnych ze względu na studiują w języku angielskim.
English.
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji na
uczelniach zagranicznych w ramach umów
międzynarodowych i Erasmus+. Istnieje
możliwość odbycia kursu w języku obcym - kurs
w języku nowożytnym z obszaru kształcenia
innego niż wiodący dla kierunku studiów.

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and obtaining a EQF
level 8 qualification.
Students can also study at foreign universities
within the framework of international agreements
and Erasmus+ programme. There is a possibility
of taking a course in a foreign language from a
different field of study.

7.4. Pozostałe uwagi
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