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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW III STOPNIA  
NA WYDZIALE EKONOMII  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH  
Z ZAKRESU EKONOMII 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

WIEDZA  
NR 

EFEKTU 
EFEKT 

E3_W01 Posiada wiedzę zaawansowaną o miejscu ekonomii w systemie nauk 
społecznych oraz na temat relacji ekonomii do innych nauk. 

E3_W02 Posiada wiedzę zaawansowaną na temat podmiotów rynkowych oraz znacznie 
pogłębioną w zakresie rynków dóbr i czynników wytwórczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kapitału ludzkiego/kapitału społecznego. 

E3_W03 Posiada wiedzę zaawansowaną na temat mechanizmu funkcjonowania 
gospodarki w ogóle, w tym w ujęciu sektorowym i regionalnym. 

E3_W04 Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie opisu oraz ilościowych i 
jakościowych metod analizy zjawisk oraz procesów ekonomicznych, a takŜe ich 
modelowania. 

E3_W05 Posiada wiedzę zaawansowaną w zakresie społeczno-kulturowych uwarunkowań 
procesu gospodarowania. 

E3_W06 Posiada wiedzę zaawansowaną na temat roli państwa, a takŜe instytucji 
ponadnarodowych (unijnych) w gospodarce, dostrzega szanse i zagroŜenia tej 
działalności. 

E3_W07 Posiada wiedzę zaawansowaną dotyczącą współczesnych koncepcji i metod 
zarządzania, w tym zarządzania przez wartość. 

E3_W08 Posiada wiedzę zaawansowaną na temat mechanizmu funkcjonowania 
współczesnej gospodarki światowej oraz jej głównych problemów, w tym 
globalnych problemów zrównowaŜonego rozwoju. 

E3_W09 Posiada wiedzę zaawansowaną na temat oryginalności i wartości prac wybitnych 
twórców teorii ekonomicznych oraz ewolucji myśli ekonomicznej, a takŜe 
wiedzę znacznie pogłębioną w odniesieniu do ciągłości i zmienności poglądów z 
zakresu wybranych kwestii ekonomicznych. 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

UMIEJ ĘTNOŚCI 
NR 

EFEKTU 
EFEKT 

E3_U01 Posiada umiejętność oceny dorobku naukowego, jej krytycznej analizy, z 
zakresu wybranych obszarów mikro- i makroekonomii. 

E3_U02 Posiada umiejętność właściwego formułowania problemów badawczych z 
zakresu mikro- i makroekonomii oraz formułowania i weryfikowania hipotez 
badawczych. 

E3_U03 Potrafi analizować uwarunkowania oraz implikacje zjawisk i procesów 
ekonomicznych przez pryzmat racjonalnego gospodarowania oraz aspektów 
społeczno-kulturowych. 

E3_U04 Posiada umiejętność dostrzegania, obserwacji i interpretacji, a takŜe 
prognozowania i/lub modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych oraz 
odkrywania dotyczących ich trendów i zaleŜności. 

E3_U05 Posiada umiejętność interpretowania wyników badań naukowych przy 
wykorzystaniu odpowiednich teorii ekonomicznych. 

E3_U06 Potrafi stosować metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, w tym posiada 
umiejętność przeprowadzenia pogłębionej analizy statystycznej zjawisk 
społeczno-gospodarczych. 

E3_U07 Potrafi stosować metody jakościowe w badaniach ekonomicznych. 
E3_U08 Potrafi realizować zadania badawcze w zakresie ekonomii w sposób efektywny. 
E3_U09 Potrafi pogłębiać i poszerzać posiadaną wiedzę poprzez włączenie do niej 

nowych doświadczeń, a takŜe przekazywać ją innym bez uszczerbku dla jej 
jakości. 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
NR 

EFEKTU 
EFEKT 

E3_K01 Potrafi uzupełniać wiedzę ekonomiczną oraz łączyć wiedzę i umiejętności na 
wyŜszym poziomie w wymiarze. interdyscyplinarnym. 

E3_K02 Potrafi samodzielnie realizować projekty badawcze, a takŜe kierować zespołem 
badawczym. 

E3_K03 Posiada zdolność do współdziałania oraz potrafi skutecznie włączać się w 
projekty zainicjowane przez innych, w tym współpracować z badaczami z 
zagranicy w ramach wspólnych przedsięwzięć. 

E3_K04 Potrafi działać profesjonalnie oraz motywować siebie i innych do kreatywności i 
przedsiębiorczości. 

E3_K05 Ma świadomość potrzeby doskonalenia swojego warsztatu badawczego oraz 
znaczenia nauki dla gospodarki. 

E3_K06 Potrafi przygotować publikację naukową, prezentować publicznie wyniki swoich 
prac, dyskutować na ich temat oraz podejmować konstruktywną krytykę 
wyników pracy naukowej osób realizujących pokrewne projekty badawcze. 

E3_K07 Reprezentuje postawę etyczną w działalności społeczno-gospodarczej, w tym w 
pracy naukowo-badawczej. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


