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

Licencjat

Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów

międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economics

1.3. Specjalność

- Economics of Central and Eastern Europe
(specjalność oferowana wyłącznie w języku
angielskim). - Przedsiębiorstwo na rynku
międzynarodowym

1) Economics of Central and Eastern Europe
(only in English) 2) International Business
Management

[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

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski, język angielski,

Polish, English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej
BSc studies enable the acquisition of a basic
wiedzy ogólnej z dziedziny nauk ekonomicznych general knowledge of economics and related
i nauk pokrewnych, poznanie prawidłowości
sciences, the basic knowledge of operation of
funkcjonowania gospodarki światowej, wiedzy w the world economy, international
obszarach międzynar. konkurencyjności
competitiveness of the economy, finance,
gospodarki, finansów, rozliczeń i transakcji
accounts and international transactions,
międzynarodowych, zarządzania i marketingu management and international marketing, and
międzynar. oraz funkcjonowania wybranych
international operation of selected entities
podmiotów nastawionych na działalność
(companies, private and public international
międzynarodową (przedsiębiorstw, organizacji i organizations). The graduates can communicate
instytucji międzynar. publicznych i prywatnych). with specialists in the same discipline as well as
Absolwent umie komunikować się ze
other professionally related people and are
specjalistami w swojej dyscyplinie oraz z innymi prepared to work in international multicultural
osobami związanymi zawodowo. Jest
teams. The graduates can practically apply the
przygotowany do podjęcia pracy w
acquired knowledge to solve simple problems
międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo concerning entities involved in international
zespole. Potrafi stosować zdobytą wiedzę do
activities (e.g. to conduct international
rozwiązywania prostych problemów dotyczących transactions, to use basic techniques of data
podmiotów zaangażowanych w działalność
collection and methods of analysis in studies of
międzynar. (prowadzenie i rozliczanie transakcji, the world economy and economies of countries
posługiwanie się podstawowymi technikami
and their groups). The skills gained also enable
pozyskiwania danych oraz metodami ich analizy graduates to accomplish simple research tasks
w badaniach gospodarki światowej oraz
concerning the processes in the world economy
gospodarek krajów). Zdobyte umiejętności
(e.g. to identify factors of international
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umożliwiają wykonywanie typowych zadań
badawczych dot. procesów zachodzących w
gospodarce światowej (identyfikacja
podstawowych czynników międzynar.
konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw).
Posługuje się biegle dwoma językami obcymi (w
przypadku studiów niestacjonarnych – jednym
jęz. obcym na poziomie zaawansowanym).
Wykazuje inicjatywę i samodzielność w
działaniach zawodowych, odpowiedzialność za
pracę własną i innych oraz zrozumienie
podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku MSG
zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające
podjęcie pracy zawodowej m.in. w administracji
rządowej i samorządowej, innych instytucjach
publicznych i organizacjach pozarządowych
działających w skali międzynarodowej, w
przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty z
zagranicą.

competitiveness of countries and companies).
The graduates speak fluently two languages (in
the case of part-time studies – one foreign
language at an advanced level). The graduates
of the BSc studies demonstrate initiative and selfreliance in business activity, responsibility for the
work done by themselves as well as others and
understanding of the basic principles of ethics,
including professional ethics.

The graduates of the Bachelor studies in
International Economics acquire knowledge and
skills necessary to start a career in the central
and local government administration, other public
and non-governmental organizations operating
internationally or in companies maintaining
contacts with foreign partners.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

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 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,
- Polska Komisja Akredytacyjna - 4.09.2014
- Polish Accreditation Committee - 4.09.2014
ocena pozytywna - Akredytacja CEEMAN (The positive assessment - CEEMAN (The
International Association for Management
International Association for Management
Development in Dynamic Societies), instytucja Development in Dynamic Societies), affiliate of
afiliowana ENQA - certyfikat
ENQA - Certificate of Internationalization
umiędzynarodowienia CeQuInt (Certificate for CeQuInt (Certificate for Quality in
Quality in Internationalisation), nadany przez
Internationalisation), awarded by the European
Europejskie Konsorcjum Akredytacyjne (ECA - Consortium for Accreditation (ECA - European
European Consortium for Accreditation in Higher Consortium for Accreditation in Higher
Education) dla specjalności w jęz. angielskim . Education) for the spec. in English.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

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
Rekrutacja w SGH na studia licencjackie w
programu studiów istotnych ze względu na języku polskim odbywa się na uczelnię, a nie na
kompetencje absolwenta
konkretny kierunek studiów. Kierunek wybiera
się przed końcem I roku studiów.
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne,

Recruitment for first-cycle studies in Polish at the
SGH Warsaw School of Economics, refers to the
university as a whole, not to a specific field of
study. The field of study is chosen before the end
of the first year of studies.
Full-part and half-part,
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7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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