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

Licencjat lub inny równorzędny

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Ekonomia

1.3. Specjalność

• Business Economics • International Economics • Ekonomia Przedsiębiorstwa • Ekonomia
Międzynarodowa

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Economics

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Ekonomicznych

Faculty of Economic Sciences

3.1. Dziedzina ISCED

0311: Ekonomia,

0311: Economics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na
Depending on the selected specialisation, the
kierunku Ekonomia, w zależności od wybranej graduate of the first-cycle studies in Economics:
specjalności: • ma wiedzę z zakresu matematyki, • has knowledge of mathematics, operational
badań operacyjnych, metod statystycznych i
research, and statistical and econometric
ekonometrycznych połączoną z umiejętnością methods, combined with the ability to use
wykorzystania oprogramowania analitycznego; • analytical software; • can use micro and
korzysta z teorii mikro i makroekonomicznej do macroeconomic theory to model socio-economic
modelowania procesów społecznoprocesses; • knows how the economy, markets
ekonomicznych; • wie jak funkcjonuje
and market institutions function, with particular
gospodarka, rynki oraz instytucje rynkowe ze
emphasis on broadly understood financial,
szczególnym uwzględnieniem szeroko
investment and accounting aspects; • can
rozumianych aspektów finansowych,
conduct an economic analysis of enterprises in a
inwestowania oraz prowadzenia rachunkowości; diverse institutional and competitive
• potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną
environment; • has knowledge of corporate
przedsiębiorstw w różnorodnym otoczeniu
reporting; • can identify complex processes
instytucjonalnym i konkurencyjnym, • ma wiedzę affecting enterprises in the modern knowledgez zakresu sprawozdawczości przedsiębiorstw; • based economy; • has knowledge of the
potrafi wyodrębnić złożone procesy
functioning of international capital, labour and
oddziaływujące na przedsiębiorstwa we
currency markets; • can analyse the processes of
współczesnej gospodarce opartej na wiedzy; • currency and economic integration; • knows how
ma wiedzę z zakresu funkcjonowania
to conduct a business analysis in the public and
międzynarodowych rynków kapitału, pracy i
private sector; • has the ability to create reports
rynków walutowych; • potrafi zanalizować
and communicatively present the results of
procesy integracji walutowej i gospodarczej, •
independently-conducted analysis in Polish and
umie przeprowadzić analizę biznesową w
in English; • can effectively organise their own
sektorze publicznym i prywatnym; • ma
and team work.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umiejętność tworzenia raportów i
komunikatywnego prezentowania wyników
samodzielnych analiz, także w języku
angielskim; potrafi dobrze zorganizować pracę
własną oraz zespołową.
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć
pracę jako: • analityk inwestycyjny; • analityk
ryzyka; • analityk biznesowy; • analityk
finansowy; • audytor; • księgowy; • doradca
podatkowy; • doradca transakcyjny • doradca
biznesowy.

After completing the studies, the graduate can
undertake employment: • investment analyst; •
risk analyst; • business analyst; • financial
analyst; • auditor; • accountant; • tax advisor; •
transaction advisor; • business advisor.

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: akredytacja
instytucjonalna Wydziału Nauk Ekonomicznych
w 2013 r. z wynikiem pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive institutional accreditation by Polish
Accreditation Committee in 2013.

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
Program studiów przewiduje obowiązkowe
programu studiów istotnych ze względu na praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni
kompetencje absolwenta
(120h).

The study programme includes a obligatory
professional internship of 3 weeks (120 hr).

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
The graduate can continue education at
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na graduate studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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