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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji
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Nazwa kierunku studiów

ekonomiczno-prawny
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Poziom kształcenia

studia I 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 )

nauki społeczne (100% pkt ECTS):
55% pkt ECTS dziedzina nauk ekonomicznych,
dyscypliny:
- ekonomia (50% pkt ECTS)
- finanse (5% pkt ECTS)
45% pkt ECTS - dziedzina nauk prawnych, dyscyplina:
- prawo (45% pkt ECTS)
Dyscypliną wiodącą jest ekonomia.
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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%
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Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

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

Studia na kierunku Prawo stanowią przede wszystkim pierwszy etap (następnym etapem jest
odbycie odpowiedniej aplikacji) kształcenia w zakresie tzw. klasycznych zawodów
prawniczych, czyli sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego i notariusza oraz
pokrewnych zawodów prawniczych, takich jak np. Celem kształcenia na kierunku
ekonomiczno-prawnym jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w
zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk
ekonomicznych i prawnych.
Absolwent studiów I st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność Sektor publiczny jest
przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w organach państwowych
zajmujących się przede wszystkim:
- kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
- nadzorem nad działalnością podmiotów gospodarczych;
- podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności
gospodarki;
- współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym;
- funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i telekomunikacyjnych;
- sprawami podatkowymi;
- zasadami finansowania samorządów terytorialnych;
- wdrażaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi.
Do typowych miejsc pracy zalicza się:
- urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej;
- urzędy i instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym (nadzór bankowy, nadzór
ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad
instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad
instytucjami płatniczym);
- jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miejskie, miasta; starostwa powiatowe;
urzędy marszałkowskie) i związki jednostek samorządu terytorialnego;
- organy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa itp.);
- agencje państwowe (np. agencje rozwoju regionalnego, agencja restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa itp.).
Absolwent studiów I st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność Sektor prywatny jest
przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w prywatnych podmiotach
gospodarczych oraz instytucjach finansowych zajmujących się przede wszystkim:
- handlem i usługami;
- zarządzaniem finansami;
- udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji;
- inwestycjami;
- ubezpieczeniami.
Do typowych miejsc pracy zalicza się:
- przedsiębiorstwa handlowe i usługowe;
- przedsiębiorstwa finansowe;
- domy maklerskie;
- banki;
- fundusze inwestycyjne;
- firmy ubezpieczeniowe;
- firmy doradztwa ekonomicznego;
- przedsiębiorstw transportowe i komunikacyjne.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Ukończenie kierunku stwarza możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II
stopnia o tym samym lub zbliżonym profilu.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

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 2012-2020 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 wskazu-ją, 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.
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Wymagania wstępne:

Kandydat powinien wykazać się odpowiednimi wynikami z egzaminu maturalnego w
zakresie:
1) języka polskiego albo języka mniejszości narodowych;
2) jednego wybranego przez siebie przedmiotu z następujących: historia albo matematyka
albo filozofia albo wiedza o społeczeństwie albo geografia;
3) języka obcego nowożytnego.

