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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1 FM1_W01

Ma ogólną wiedzę z zakresu nauk 

ekonomicznych, w szczególności finansów i 

zarządzania, oraz ich miejsca w systemie nauk 

społecznych i relacji do innych nauk.

2 FM1_W02

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach 

struktur i instytucji ekonomicznych, w tym 

podmiotów gospodarczych, ich istotnych 

elementach oraz relacjach między nimi

3 FM1_W03

Ma wiedzę w zakresie kształtowania się 

zjawisk ekonomicznych i finansowych w 

otoczeniu społecznym i gospodarczym w 

makro- i mikroskali

4 FM1_W04

Zna i rozumie podstawowe kategorie 

finansowe i ich funkcje w systemie społeczno-

ekonomicznym.

5 FM1_W06

Zna metody i narzędzia pozyskiwania, 

gromadzenia, analizy, wyjaśniania, oraz 

wnioskowania na temat zjawisk i procesów 

społeczno-gospodarczych zachodzących w 

sferze realnej i finansowej gospodarki

6 FM1_W07

Zna i rozumie normy prawne i etyczne 

dotyczące funkcjonowania podstawowych 

struktur społecznych, podmiotów 

gospodarczych i finansów

7 FM1_W08

Posiada wiedzę w zakresie metod 

podejmowania decyzji operacyjnych i 

finansowych w podmiotach gospodarczych.

8 FM1_U01

Potrafi identyfikować, interpretować zjawiska 

i procesy społeczne, ekonomiczne, finansowe, 

zarządcze wraz z ich uwarunkowaniami

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego

Ocena realizacji efektu

(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")



9 FM1_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną do opisu i analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, 

ekonomicznych, finansowych i zarządczych.

10 FM1_U03

Potrafi identyfikować i analizować przyczyny i 

uwarunkowania procesów społecznych, 

ekonomicznych, finansowych, zarządczych 

przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł 

informacji.

11 FM1_U05

Posługuje się systemami normatywnymi oraz 

normami i regułami wyznaczającymi 

zachowania społeczne, ekonomiczne, 

finansowe, zarządcze.

12 FM1_K01

Jest przeświadczony o potrzebie ustawicznego 

uczenia się i kształtowania kompetencji 

funkcjonalnych na skutek dynamiki zmian 

zachodzących w sferze realnej i finansowej 

gospodarki

13 FM1_K06

Potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności 

nabyte w kształceniu formalnym, 

pozaformalnym i nieformalnym do rozwoju 

kompetencji funkcjonalnych.


