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KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

3

Nazwa kierunku studiów

ekonomia

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

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/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk ekonomicznych,
Dyscyplina/y: 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 ( 100,00%)

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

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

Absolwent zdobędzie umiejętność zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Będzie mógł swobodnie
poruszać się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, gdyż
zdobędzie wszechstronną wiedzę ekonomiczną. Uzyska wiedzę na temat
przygotowania projektów gospodarczych i nauczy się dokonywać analizy
efektywności przedsięwzięć gospodarczych, wykorzystując posiadane
informacje dla potrzeb racjonalizacji decyzji ekonomicznych.
Do typowych miejsc pracy należą:
•korporacje krajowe i międzynarodowe,
•instytucje otoczenia biznesu,
•instytucje rządowe i samorządowe (polskie i UE),
•przedsiębiorstwa sektora MSP,
•grupy kapitałowe,
•przedsiębiorstwa usługowe, transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
•przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwenci mogą podejmować studia III stopnia oraz kształcić się
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10

Możliwości dalszego kształcenia:

na studiach podyplomowych.

11

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

12

Wymagania wstępne:

Kierunek wiąże się z misją Wydziału, aby być ośrodkiem naukowej i
twórczej myśli ekonomicznej oraz kształcenia nowoczesnych kadr dla
gospodarki regionu, państwa i Europy.
Po skończeniu tegoż kierunku Absolwenci powinni dbać o rozwój
gospodarczy i intelektualny społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru usług.
Uzyskany tytuł licencjata.
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