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kierunku studiów (dotyczy studiów tworzonych z art. 11 ust. 2)

KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

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 kształcenia - nauki społeczne,
dziedzina - nauki ekonomiczne
dyscyplina naukowa - 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 drugim stopniu kierunku "Ekonomia" jest zdobycie
przez studenta wszechstronnych umiejętności analizy, oceny i interpretacji
zjawisk ekonomicznych, na gruncie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk
ekonomicznych.
Absolwenci specjalności "Ekonomika usług logistycznych" są
predysponowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się
kluczowe dla rozwoju firmy decyzje. Stąd absolwenci specjalności znajdują
zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarczych i na różnych
szczeblach zarządzania, zarówno w dużych koncernach
międzynarodowych, jak i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Absolwenci mogą zajmować różne stanowiska, tak w przedsiębiorstwach
przemysłowych, handlowych jak i usługowych, m.in. następujące
stanowiska:
- menedżer logistyki w korporacji międzynarodowej,
- dyrektor centrum logistycznego,
- dyrektor ds. zakupów strategicznych,
- kierownik działu logistyki i marketingu,
- kierownik działu zaopatrzenia,
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

- specjalista ds. gospodarki zapasami,
- analityk w dziale zakupów,
- spedytor międzynarodowy.
Wykształcony menedżer logistyki może również pracować w administracji
państwowej np. jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. logistyki miejskiej.
Absolwenci specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim" pozyskują
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do pełnienia
funkcji w następujących zawodach:
- specjalista ds. rynku pracy w jednostkach samorządowych,
- specjalista ds. rozwoju zawodowego,
- specjalista ds. aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia,
- doradca personalny,
- specjalista ds. wynagrodzeń,
- specjalista ds. funduszy UE na rynku pracy
- specjalista ds polityki zatrudnienia i demografii.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i
praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa.
Absolwenci specjalności "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa"
znajdują zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach
finansowych na stanowiskach dyrektorów finansowych i głównych
księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych
i inwestycyjnych, a także podejmują pracę na własny rachunek, jak również
w firmach audytorskich i biurach konsultingowych.
Kwalifikacje absolwentów specjalności przygotowują do zawodów:
- specjalista do spraw księgowości i rachunkowości,
- doradca podatkowy,
- doradca finansowy,
- doradca inwestycyjny,
- analityk finansowy.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Ukończenie specjalności "Ekonomika usług logistycznych" stwarza
możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III stopnia o
profilu ekonomicznym. Ponadto, możliwym jest dalsze specjalistyczne
kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania
strategicznego oraz planowania i oceny projektów gospodarczych.
Ukończenie specjalności "Gospodarowanie kapitałem ludzkim" stwarza
możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach III stopnia na
kierunkach związanych z zarządzaniem, ekonomią, polityką społeczną.
Ponadto możliwym jest dalsze specjalistyczne kształcenie na studiach
podyplomowych w zakresie kształtowania kompetencji menedżerskich
przygotowujących do pełnienia funkcji na szczeblu kierowniczym.
W dalszej perspektywie absolwenci specjalności "Rachunkowość i finanse
przedsiębiorstwa" ukierunkowani są do zdobycia zawodów:
- głównego księgowego,
- kierownika biura rachunkowego,
- kierownika działu finansowego.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020
(uchwała Senatu nr 88 z 24 listopada 2011r.) 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
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Szczecińskiego w latach 2012-2020 realizowana będzie przez pięć celów
strategicznych, spośród których dla prawidłowej realizacji programu
kształcenia na kierunku „Ekonomia” znaczenie ma podniesienie jakości i
poziomu kształcenia oraz współpraca z otoczeniem.
Głównymi strategicznymi celami Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w
Gorzowie Wielkopolskim są:
- zatrudnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej,
- ustawiczne podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich,
- stworzenie mechanizmów zapewniających aktualizację programów
nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,
- kształtowanie partnerskich relacji studenci - nauczyciele, studenci pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele - pracownicy administracji i
obsługi.
Realizacja kierunku "Ekonomia" wpisuje się w misje jednostki przede
wszystkim ze względu na swój dydaktyczny charakter. Program nauczania
stworzony na kierunku „Ekonomia” - drugi stopień - pozwoli na
przygotowanie absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu
intelektualnym, politycznym i gospodarczym zarówno regionu, jak i Polski.
W celu realizacji strategicznego celu Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskania wysokiego poziomu i jakości kształcenia - na Wydziale
Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim wdrożony zostanie
system oceny jakości kształcenia. Będzie on sprzyjał zapewnieniu
wszechstronnego i akademickiego wykształcenia, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne,
jak również pozwoli przygotować absolwentów o profilu wymaganym na
rynku pracy. Istotną rolę w budowaniu oferty dydaktycznej (rodzaju i treści
poszczególnych przedmiotów) będzie miała współpraca z władzami miasta
i regionu w zakresie określania nowych kierunków kształcenia.
Wszystkie wymienione działania oraz sposób kształcenia na kierunku
"Ekonomia" jednoznacznie potwierdzają, iż kierunek ten przyczynia się do
realizacji misji Uniwersytetu oraz strategicznych celów Wydziału.
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Wymagania wstępne:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku
Ekonomia musi posiadać kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia oraz
znajomość języka obcego na poziomie minimum B2
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