PROGRAM KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW II STOPNIA
ekonomiczno-prawny
nazwa kierunku studiów

profil: ogólnoakademicki

obowiązuje od roku akademickiego:
2018/2019
Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 145/05/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 75/2015/2016 oraz 76/2015/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

KLASYFIKACJA ISCED

0412

I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

3

Nazwa kierunku studiów

ekonomiczno-prawny

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar: obszar nauk społecznych ,
Dziedziny: dziedzina nauk prawnych, dziedzina nauk ekonomicznych,
Dyscypliny: prawo, finanse, ekonomia,
Dyscyplina wiodąca: ekonomia

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

Obszar nauk społecznych 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Celem kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym jest zdobycie przez
studenta pogłębionej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i
ekonomicznych, umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych
i prawnych oraz sformułowania i rozwiązywania prostych problemów
badawczych.
Absolwent studiów II st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność
Doradztwo ekonomiczno-prawne jest przygotowany do wykonywania
zawodu doradcy ekonomiczno-prawnego. Do typowych miejsc pracy
zalicza się:
- firmy świadczące usługi doradztwa ekonomicznego i finansowego,
- służby finansowe przedsiębiorstw.
Absolwent studiów II st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność
Doradztwo podatkowe ma możliwość uzyskania zwolnienia z części
pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego i po spełnieniu dodatkowych
warunków ma możliwość wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Do
typowych miejsc pracy zalicza
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9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

12

Wymagania wstępne:

się:
- kancelarie doradztwa podatkowego,
- biura rachunkowo-księgowe,
- służby księgowe przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i
usług publicznych.
Ukończenie kierunku stwarza możliwość kontynuowania dalszego
kształcenia na studiach III stopnia o tym samym lub zbliżonym profilu, a
także nas studiach podyplomowych.
Program kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym odpowiada misji i
strategii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz strategicznym celom
kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału
Prawa i Administracji.
Zgodnie z aktualną Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 20122020 nadrzędną misją Uniwersytetu jest: jedność nauki i kształcenia.
Realizacja nadrzędnej misji, czyli równorzędne prowadzenie niezależnej
działalności badawczej i dydaktycznej, przebiegać będzie w duchu
demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a
przede wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania.
Obejmować będzie szeroki zakres nauk: humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych. Bogata i różnorodna oferta kształcenia zostanie
dostosowana do wyzwań współczesności, zgodnie z wymogami oraz
standardami europejskimi i światowymi. W Strategii Uniwersytetu określono
również misje poboczne, tj. umożliwienie dostępu do wiedzy i jej
upowszechnianie (misja społeczna), kształtowanie elit i liderów
społecznych (misja obywatelska) oraz twórcze uczestnictwo w lokalnych i
globalnych procesach kulturotwórczych (misja kulturowa).
Misja Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 realizowana
będzie przez pięć celów strategicznych, spośród których dla prawidłowej
realizacji programu kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym
znaczenie mają: podniesienie jakości badań naukowych, podniesienie
jakości i poziomu kształcenia oraz współpraca z otoczeniem.
Zgodnie z przyjętymi na obu Wydziałach Systemami Zarządzania Jakością
Kształcenia, misją Wydziałów jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy,
poprzez działalność edukacyjną i badawczą. Podstawą realizacji
edukacyjnej strategii jakościowej na Wydziałach jest spełnianie oczekiwań
studentów poprzez kształcenie ich na wysokim europejskim poziomie oraz
przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce gospodarczej z
zastosowaniem nowoczesnych środków edukacyjnych i dążenie do
odczucia przez nich satysfakcji.
Przywołane powyżej misje Uniwersytetu oraz Wydziałów wskazują, że dla
funkcjonowania tych jednostek równie istotne są aspekty naukowy i
edukacyjny. Realizacja kierunku ekonomiczno-prawnego wpisuje się w
misje jednostek przede wszystkim ze względu na swój dydaktyczny
charakter.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium
kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Na studia mogą zostać przyjęte osoby
posiadające kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia go na
dany kierunek studiów. Uznaje się, że takie kwalifikacje i kompetencje
posiadają osoby, które:
- ukończyły studia na tym samym lub pokrewnym kierunku. Za kierunek
pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem
przez absolwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku.
- w wyniku ukończenia studiów nie uzyskały efektów kształcenia
wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia,
ale jest możliwe uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i
umiejętności poprzez uzupełnienie planu studiów o dodatkowe przedmioty.
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