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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów

Ekonomia

Economics

1.3. Specjalność

ekonomia i gospodarka finansowa, ekonomia i
przedsiębiorczość

Economics and Financial Economy, Economics
and Entrepreneurship

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Politechnika Opolska

Opole University of Technology

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Faculty of Economics and Management

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 ma podstawową wiedzę z zakresu
Graduates have basic knowledge in the field of
ekonomii i finansów oraz zarządzania, m.in. o
economics and finances and management,
procesach kształtujących gospodarkę i
among others about: processes shaping the
współczesnych stosunkach międzynarodowych, economy and contemporary international
o integracji rynków, funkcjonowaniu instytucji
relations, the integration of markets and the
finansowych i gospodarczych w Polsce i na
operation of financial and economic institutions in
świecie, o rachunkowości. Rozumie
Poland, Europe and the world, accounting.
współzależności pomiędzy finansami, a
Understands the interdependence between
gospodarką. Ma wiedzę o przesłankach
finance and the economy. They have knowledge
warunkujących gospodarczą działalność
of the premises that determine the economic
człowieka. Zna i rozumie metody oraz narzędzia activity of a man. They know and understand the
do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych
methods and tools used to acquire, analyse and
ekonomicznych, wspomagających procesy
present economic data supporting economic
podejmowania decyzji gospodarczych. Zna
decision-making processes. They know the
terminologię stosowaną w ekonomii i finansach terminology used in economics and finances and
oraz zna język obcy na poziomie B2. Zna pojęcia know a foreign language at B2 level. Know term
odnoszące się do prawa autorskiego i praw
relating to copyright and related rights. This
pokrewnych. Absolwent potrafi wykorzystać
competences can be used to: - obtaining data
nabyte kompetencje do: - pozyskiwania danych necessary for analyzing economic processes and
niezbędnych do analizowania procesów i zjawisk phenomena, assessing their reliability and
ekonomicznych, oceny ich rzetelności oraz
applying them, among others for economic and
zastosowania ich m.in. do analizy ekonomiczno- financial analysis or other research; - assess the
finansowej czy innych badań; - oceny
rationality of decisions of consumers and
racjonalności decyzji konsumentów i podmiotów business entities; - use legal systems and ethical
gospodarczych; - posługiwania się systemami standards, among others in the scope of trade
prawnymi i normami etycznymi, m.in. w zakresie agreements; - communicate using appropriate
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

umów handlowych; - komunikowania się z
terminology and actively participate in
wykorzystaniem odpowiedniej terminologii i
discussions in the field of economic and finances
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach z obszaru issues; - independently plan and organize
zagadnień ekonomicznych i finansowych; individual work as well as in a team; - constant
organizacji pracy indywidualnej i zbiorowej; learning and development of personal and
realizacji procesu uczenia się przez całe życie interpersonal competences.
oraz rozwoju kompetencji osobistych i
interpersonalnych; - prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
Persons with this qualification are prepared for
przygotowana do pracy w szczególności w: •
professional activities particular in: - the analysis
działach analitycznych przedsiębiorstw, banków, departments of enterprises, banks and insurance
towarzystw ubezpieczeniowych; • strukturach
companies; - structures of governmental and
rządowej i samorządowej administracji
local government regional and local
regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi
administration as well as related branches; agendach; • organizacjach gospodarczych,
business organizations, associations and nonzrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowychgovernmental organizations (NGOs); - economic
(NGO"s); • organizacjach gospodarczych i
and social organizations cooperating with
społecznych, kooperujących z organizacjami
transnational organizations; - Graduates are also
transnarodowymi; • absolwenci są także
prepared to take up and run a business
przygotowani do samodzielnego podjęcia i
independently.
prowadzenia działalności gospodarczej.
.
.

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

Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
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
Student ma obowiązek uczestniczyć w
The student is required to participate in student
programu studiów istotnych ze względu na praktykach studenckich w wymiarze co najmniej practice of at least 4 weeks.
kompetencje absolwenta
4 tygodni.
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kształcenia na The graduate is prepared to continue education
studiach II stopnia i studiach podyplomowych. at the second level studies and post-diploma
studies.
Kierunek prowadzony w formie studiów również The course is also run in the form of part-time
niestacjonarnych.
studies.

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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