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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Ekonomia

Master of Science
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Economics

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wrocław University of Environmental and Life
Sciences
The Faculty of Life Sciences and Technology

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 ma wszechstronną i poszerzoną
The graduates have broad and extended
wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowaniaknowledge in economics and management of
zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, financial, human and material resources. They
rozszerzona wiedzę z zakresu mikro- i
have extended knowledge in micro and
makroekonomii, zna funkcjonowanie instytucji macroeconomics, and they know how financial
finansowych. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą institutions operate. They have in-depth
mechanizmów oddziaływania państwa na
knowledge of state influence mechanisms on the
gospodarkę i finansów publicznych. Ma
economy and public finances. They have
rozszerzoną wiedzę o różnych doktrynach,
extended knowledge of various doctrines,
systemach i kierunkach odnoszących się do
systems and directions relating to entities,
podmiotów, struktur, więzi i polityk
structures, ties and economic policies. They
gospodarczych. Ma wiedzę na temat możliwości have knowledge about IT support possibilities in
wsparcia informatycznego działalności ludzkiej i processes and human activities, also in agri-food
procesów także w przedsiębiorstwach sektora sector businesses. They possess broadened
rolno-spożywczego. Ma poszerzoną wiedzę
knowledge on regional development in the
dotyczącą rozwoju regionalnego, w aspekcie
aspect of sustainable development and
zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.
competitiveness. They know and understand the
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
basic concepts and principles in protection of
zakresu ochrony własności przemysłowej i
industrial property and copyright. They can
prawa autorskiego. Umie opracowywać projekty, develop projects, provide consultancy services
świadczyć usługi doradcze oraz podejmować
and make rational decisions related to resources
racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i acquisition and usage by public and private
wykorzystywaniem zasobów przez podmioty
sector entities, both, in the homeland and
sektora publicznego i prywatnego – w kraju i za abroad. They can successfully put forward
granicą. Prawidłowo stawia hipotezy badawcze i research hypotheses and verify them with
weryfikuje je metodami statystycznymi.
statistical methods. They are able to solve tasks
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy
gospodarcze. Uczestniczy w zespołach
przygotowujących projekty gospodarcze, także
współfinansowane z funduszy UE. Może
podejmować pracę w różnych sektorach i
segmentach rynku europejskiego z
uwzględnieniem branży rolno-spożywczej.
Wykorzystuje wiedzę z zakresu ekonomiki
gospodarki żywnościowej oraz szeroko pojętego
agrobiznesu.
Absolwenci są przygotowani do pracy w
agencjach rządowych, administracji
gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na
stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą,
a także do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.

and economic problems independently. They
prepare economic projects in teams, also EU
funds co-financed ones. They can work in
various European market sectors and segments,
including the agro-food industry. They use
knowledge in food sector economics and broadly
understood agrobusiness.

The graduates are prepared to work in
government agencies, business administration,
in operative posts of organizations and
institutions in the country and abroad, as well as
to run their own businesses.

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
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

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
nauki w szkole doktorskiej i uzyskania
at the doctoral school and obtaining a EQF level
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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