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PROGRAM STUDIÓW 
 

Nazwa kierunku studiów 

(nazwa kierunku studiów powinna być 

adekwatna do efektów uczenia się 

zakładanych dla programu studiów na tym 

kierunku) 

 

Analityka Gospodarcza 

Dziedzina (dziedziny) nauki i dyscyplina 

(dyscypliny) naukowe, związane z 

kierunkiem studiów 

(jeśli kierunek studiów związany jest z 

dwoma lub więcej dyscyplinami, wymagane 

jest także określenie procentowego udziału 

liczby punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS 

koniecznych do uzyskania kwalifikacji - ze 

wskazaniem dyscypliny 

wiodącej). 

I stopień studiów: 

Ekonomia i Finanse – dyscyplina wiodąca 

(73,06%) 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości – dyscyplina 

wspomagająca (13,77%) 

Matematyka – dyscyplina wspomagająca 

(13,17%) 

 

II stopień studiów: 

Ekonomia i Finanse – dyscyplina wiodąca 

(82,06%) 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości – dyscyplina 

wspomagająca (17,94%) 

Poziom kształcenia Studia pierwszego i drugiego stopnia 

Profil kształcenia Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów Forma stacjonarna i niestacjonarna 

Liczba semestrów Studia I stopnia – 6 semestrów 

Studia II stopnia – 4 semestry 

Liczba godzin dydaktycznych Studia I stopnia: 

- forma stacjonarna: 1800 

- forma niestacjonarna: 1080 

Studia II stopnia: 

- forma stacjonarna: 800 

- forma niestacjonarna: 480 

Specjalności oferowane w ramach kierunku Tylko w przypadku II stopnia studiów: 

- Analityka Makroekonomiczna, 

- Analityka Mikroekonomiczna, 

- Analityka Instytucji Finansowych i 

Ubezpieczeniowych 

Język, w jakim prowadzony jest 

kierunek studiów 

polski 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

Studia I stopnia: licencjat 

Studia II stopnia: magister 

Związek z misją i strategią Uczelni Kierunek Analityka Gospodarcza jest w 

szczególny sposób związany z misją Uczelni, bo 

daje studentom wiedzę i umiejętności dla 

poznawania przyczyny i wartości badanych 

zjawisk, daje uniwersalne wykształcenie oraz 

pozwala wiązać wiedzę zawodową z wiedzą 

ogólną (metodologiczną i teoretyczną) 



Liczba punktów ECTS wynikająca z 

programów studiów 

Studia I stopnia: 192 

Studia II stopnia: 

- Analityka Makroekonomiczna: 128 

- Analityka Mikroekonomiczna: 127 

- Analityka Instytucji Finansowych i 

Ubezpieczeniowych: 127 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach zajęć z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

Studia I stopnia: 96 

Studia II stopnia: 

- Analityka Makroekonomiczna: 64  

- Analityka Mikroekonomiczna: 63,5 

- Analityka Instytucji Finansowych i 

Ubezpieczeniowych: 63,5 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach zajęć o 

charakterze praktycznym, w tym zajęć 

laboratoryjnych, warsztatowych i 

projektowych (dotyczy 

kierunków studiów o profilu praktycznym) 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS jaką student 

musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 

Nie dotyczy 

Opis efektów uczenia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do programu 

studiów 



Plan studiów zgodnie z załącznikiem nr 2 do programu 

studiów 

Karty przedmiotów, obejmujące: 

wskazanie zajęć/modułu, formę ich 

prowadzenia, wraz z przypisaniem do 

nich efektów uczenia się i treści 

programowych zapewniających 

uzyskanie tych efektów, 
a także sposoby weryfikacji i oceny efektów 

uczenia się 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do programu 

studiów 

Wymiar, zasady, formę odbywania i 
zaliczania praktyk zawodowych 

Nie dotyczy 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

(praca dyplomowa / egzamin dyplomowy / 

inne) 

Oprócz osiągnięcia wszystkich efektów 

kształcenia potwierdzonego zaliczeniem 

kolejnych semestrów studiów student jest 

zobowiązany przedstawić pracę dyplomową 

(licencjacką lub magisterską), która po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji jest podstawą do 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 

Student kończy studia z wynikiem pozytywnym 

po zaliczeniu egzaminu dyplomowego na ocenę 

pozytywną.  



Załącznik nr 1 

do programu studiów 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kierunek na którym prowadzone są 
studia 

 

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

 

Profil studiów  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Poziom kształcenia  

Liczba semestrów  

   
Odniesienie do 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

 

Opis efektów uczenia się 

charakterystyk efektów 
uczenia się 

 

dla   

kierunku  Charakterystyki drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

   

   

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

   

   

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

   

   



Załącznik nr 2 

do programu studiów 
 

PLAN STUDIÓW 
 

Kierunek 
 

Przyporządkowanie kierunku do dziedziny 
nauki i dyscypliny naukowej/ dyscyplin, 
do których odnoszą się efekty uczenia się 

Dyscyplina 
wiodąca: 
 
Dyscypliny: 

Poziom studiów  

Profil studiów  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Rok studiów ....................Semestr 
…………. 

Łączna liczba godzin dydaktycznych ……………… 

Łączna liczba punktów ECTS ……………… 

Lp. 
Przedmiot/moduł 

(nazwa) 

 
Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

dydakt. 

Forma 

zaliczenia 

Liczba pkt. 

ECTS 

ECTS/dyscyplina(-y) 

   

         

         

         

         

         

Rok studiów …... Semestr …... 

Łączna liczba godzin dydaktycznych ……………… 

Łączna liczba punktów ECTS ……………… 

Lp. 
Przedmiot/moduł 

(nazwa) 

 
Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

dydakt. 

. Forma 

zaliczenia 

Liczba pkt. 

ECTS 

ECTS/dyscyplina/y 

   

         

         

         

         

         



Załącznik nr 3 

do programu studiów 
 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

(kierunek studiów ................................ ) 
 
 
 

Nazwa przedmiotu   

Język prowadzenia 
przedmiotu 

 

Kod/Specjalność  

Kategoria przedmiotu  

Profil studiów  

Poziom PRK  

Rok studiów/semestr  

Forma zajęć/liczba godzin   Wykłady Inne 

Stacjonarne:   

Niestacjonarne:   

Dyscypliny  Nazwa Liczba punktów 
ECTS 

  

  

Wykładowca 
odpowiedzialny za 
przedmiot na kierunku 

 

Cele przedmiotu  Kod Opis 
  

  

Realizowane efekty 
uczenia się 

 Kod Kat. Opis Odniesienie do efektów kierunkowych 
    

    

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, praca pisemna, test wyboru, projekt 
grupowy, projekt indywidualny, prezentacja, inne 

Treści przedmiotu  Kod Opis Liczba godzin 
stacjonarne 

Liczba godzin 
niestacjonarne 

 

     

     

Metody prowadzenia zajęć wykład audytoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium, dyskusja, symulacja, 
analiza przypadku, inscenizacja (odgrywanie ról), ćwiczenia terenowe, praca z 
tekstem, grywalizacja, nauczanie problemowe, nauczanie odwrócone, ćwiczenia 
laboratoryjne, inne 

 

Nakład pracy studenta 
(liczba godzin 
kontaktowych, pracy on- 
line i pracy samodzielnej) 

  
Rodzaj aktywności 

Liczba godzin  

stacjonarne Nie stacjo- 
narne 

Udział w zajęciach dydaktycznych w bezpośrednim 
kontakcie z prowadzącym 

  

Udział w konsultacjach   

Udział w kolokwiach/egzaminie   

Praca własna studenta   

E-learning   

Inne   

Suma godzin   

Liczba punktów ECTS  

 



Macierz realizacji 
przedmiotu 

 Przedmiot. 
efekt 
uczenia się 

Odniesienie 
do efektów 
kierunkowy 
ch 

Cele 
przedmiot 
u 

Treści 
przedmiotu 

Metody/ 
narzędzia 
dydaktyczn 
e 

Sposoby 
weryfikacji 
efektu 

 

       

Literatura podstawowa  

Literatura uzupełniająca  

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu 

 

Osoby prowadzące 
przedmiot 

 

Informacje dodatkowe  

 


