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Kierunek przygotowuje studentów do przeprowadzania analizy i oceny danych 

ekonomicznych i finansowych. Absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać swoją wiedzę 

merytoryczną i umiejętności praktyczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i 

gospodarczych. Pozna metody tworzenia i oceny projektów gospodarczych oraz zasady 

sporządzania rekomendacji inwestycyjnych, wykorzystując informacje pochodzące z 

przedsiębiorstw, branż, gospodarki i otoczenia międzynarodowego. 

 

Specyfika kierunku: 

• Studia dualne organizowane wraz z pracodawcami, profil praktyczny 

• 960 godzin praktyk zawodowych, w tym 704 godziny staży u pracodawców 

• Program studiów zgodny z wyzwaniami GOSPODARKI 4.0 

• Możliwość zdobycia doświadczenia ułatwiającego znalezienie atrakcyjnej pracy 

• Szansa na  zdobycie umiejętności m.in. z zakresu: analizy ryzyka, oceny projektów 

inwestycyjnych, tworzenia raportów i wizualizacji danych, prowadzenia doradztwa 

inwestycyjno-gospodarczego 

 

Sylwetka absolwenta:  

 

Absolwent kierunku Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze pierwszego stopnia 

studiów dualnych (profil praktyczny) posiada wiedzę z zakresu sytuacji gospodarczej, oceny 

efektywności inwestycji, doradztwa podatkowo-gospodarczego, rekomendacji inwestycyjnych 

oraz umiejętności analizy mikro- i makroekonomicznej, rynków finansowych i towarowych, 

analizy sprawozdań finansowych, analizy fundamentalnej spółek giełdowych. Absolwent 

rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu mikro- i 

makroekonomicznym w warunkach gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności pozyskiwania 

danych finansowych, sporządzania raportów i sprawozdań oraz ich analizy, a także 

formułowania opinii i rekomendacji gospodarczych. 

 

Absolwent ma kompetencje do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych: 

• Instytucje finansowe (np. banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, giełdy) 

• Działy analiz biznesowych przedsiębiorstw 

• Działy analiz inwestycyjno-gospodarczych w korporacjach  

• Firmy zajmujące się doradztwem: biznesowym, finansowym, podatkowym 

• Instytucje Unii Europejskiej 

• Jednostki samorządu terytorialnego 

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY – STUDIA DUALNE  

 
Dziedzina nauki/dziedzina sztuki: dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina naukowa/artystyczna: ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca) 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016 poz. 

64) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz. U. 2018  poz. 2218. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

DIG (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się  
W - kategoria wiedzy (kategoria charakterystyki efektów uczenia się) 
U - kategoria umiejętności (kategoria charakterystyki efektów uczenia się) 
K - kategoria kompetencji społecznych (kategoria charakterystyki efektów uczenia się) 
P6 – poziom kształcenia 
DIG_W – kierunkowe efekty uczenia się  w zakresie wiedzy 
DIG_U – kierunkowe efekty uczenia się  w zakresie umiejętności 
DIG_K – kierunkowe efekty uczenia się  zakresie kompetencji społecznych 
P6S_ - efekty uczenia się według Polskiej Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do poniższych 
charakterystyk drugiego stopnia (Wiedza – Umiejętności – Kompetencje społeczne):  

• WG_ - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Zakres i głębia - 
kompletność perspektywy poznawczej i zależności  

• WK_ - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu – Kontekst - 
uwarunkowania, skutki 

• UW_ - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Wykorzystanie 
wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania  

• UK - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Komunikowanie się - 
odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 
i posługiwanie się językiem obcym 

• UO - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Organizacja pracy - 
planowanie i praca zespołowa 

• UU - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Uczenie się - 
planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

• KK - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu – Oceny - krytyczne 
podejście 

• KO - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu – Odpowiedzialność -  
wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

• KR - Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu - Rola zawodowa - 
niezależność i rozwój etosu. 

 

 
 

 



 
 
 

EFEKTY  UCZENIA SIĘ DLA  KIERUNKU  STUDIÓW 
 

Kierunek na którym prowadzone są studia 

 
Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z 
którymi związany jest kierunek studiów.  

Dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina: Ekonomia i finanse 

Profil studiów 
 

Praktyczny 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 

Poziom 6 

Poziom kształcenia 
 

Pierwszy stopień 

Liczba semestrów 
 

6 

Symbol 
efektu  

uczenia się 
dla 

kierunku 

Opis efektów uczenia się 
  

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów   
uczenia się 

Charakterystyki 
drugiego stopnia 

P_W  (WIEDZA)  Absolwent: 

DIG_W01 
zna i rozumie teorie wyjaśniające złożoność zależności między sferą 
finansów a sferą realną gospodarki zarówno na poziomie krajowym jak 
i międzynarodowym 

P6S_WG 
 

DIG _W02 

zna metody oraz narzędzia matematyczne, statystyczne i 
ekonometryczne niezbędne do analizy oraz prognozowania zjawisk 
dotyczących ekonomii i finansów, a także wydawania rekomendacji 
inwestycyjnych i gospodarczych 

P6S_WG 
 

DIG _W03 

posiada wiedzę na temat regulacji i mechanizmów funkcjonowania 
podmiotów systemu finansowego (przedsiębiorstw, banków, firm 
ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów sektora 
finansów publicznych i pozostałych podmiotów) w skali krajowej i 
międzynarodowej 

P6S_WG 
 
 

DIG _W04 
posiada wiedzę na temat zawartości informacyjnej poszczególnych 
elementów sprawozdania finansowego, jego konstrukcji; zna 
interpretacje wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa  

P6S_WG 

DIG _W05 ma wiedzę na temat złożonych uwarunkowań towarzyszących 
przemianom społeczno-ekonomiczno-finansowym 

P6S_WK 

DIG _W06 
zna ekonomiczne, prawne, etyczne i inne aspekty działalności 
zawodowej w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych 

P6S_WK 

DIG _W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące zagadnień 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 

DIG _W08 zna podstawowe zasady tworzenia i uwarunkowania rozwoju różnych 
form przedsiębiorczości 

P6S_WK 

P_U  (UMIEJĘTNOŚCI)  Absolwent: 



DIG _U01 
potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych 

P6S_UW 

DIG _U02 

potrafi dokonać krytycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
podmiotu gospodarczego na tle branży i rynku oraz sformułować 
rekomendację inwestycyjną poprzez właściwy dobór źródeł i informacji 
oraz przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi o charakterze 
analityczno-inwestycyjnym 

P6S_UW 

DIG _U03 
potrafi przygotować biznesplan, strategię działania i rozwoju podmiotu 
gospodarczego, wykorzystując w tym celu zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne 

P6S_UW 

DIG _U04 
posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem, w tym 
umiejętność sprawnego działania pod presją czasu i w sytuacjach 
trudnych 

P6S_UK 
 

DIG _U05 

potrafi uczestniczyć w debacie – przygotować wystąpienie, 
sformułować argumenty, odnieść się krytycznie do różnych opinii i 
stanowisk z zakresu funkcjonowania gospodarki i realizowania 
procesów inwestycyjnych 

P6S_UK 
 

DIG _U06 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 
 

DIG _U07 potrafi planować i organizować pracę zespołową, w tym  współdziałać 
z osobami reprezentującymi inne dyscypliny naukowe 

P6S_UO 
 

DIG _U08 potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój poprzez 
uczenie się przez całe życie 

P6S_UU 
 

P_K  (KOMPETENCJE SPOŁECZNE)  Absolwent: 

DIG _K01 
jest gotów do dokonania samooceny w odniesieniu do posiadanej 
wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu ekonomii i finansów 

P6S_KK 
 

DIG _K02 

ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych w obszarze ekonomii i finansów, a także 
jest gotów do korzystania z opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemów 

P6S_KK 
 

DIG _K03 
jest gotów do wypełniania zobowiązań, współorganizowania 
projektów, oraz inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego 
i interesu publicznego 

P6S_KO 
 

DIG _K04 
jest gotów do kreatywnego myślenia i sprawnego podejmowania  
decyzji z wykorzystaniem wiedzy nabytej w trakcie studiów na kierunku 
doradztwo inwestycyjno-gospodarcze 

P6S_KO 
 

DIG _K05 jest gotów do pełnienia ról zawodowych w sposób odpowiedzialny, 
zgodny z zasadami etyki i poszanowaniem tradycji zawodu  

P6S_KR 

 
 
 

 

 

 

 


