
Proponowane zmiany w planach studiów na kierunku AG od roku akademickiego 2020/21 

 

Stopień pierwszy 

 

1. Zmiana przedmiotu z opcją wyboru (6. semestr) „Rynek pracy w Polsce i UE / Metody 

aktywnego poszukiwania pracy” na „Rynek pracy w Polsce i UE / Labour market in 

Poland and EU” z założeniem, że wykładane treści będą nawiązywały do specyfiki 

kierunku (metodyki statystycznej) a prowadzącym będzie osoba z Katedry Statystyki. 

2. Likwidacja przedmiotu „Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe”. W zamian 

wprowadzony zostanie przedmiot „Metoda reprezentacyjna” – semestr 4. 

3. Likwidacja przedmiotu z semestru 3 „Pomiar wielkości ekonomicznych” i zastąpienie 

go przedmiotem z opcją wyboru językowego „Teoria gier / Game Theory”. 

4. Zmiana wymiaru godzin na studiach stacjonarnych (zwiększenie o 5 godz.) dla 

przedmiotu z semestru 1 „Metodologia badań ekonomicznych” w kontekście 

likwidacji przedmiotu na II stopniu studiów z semestru 2 „Narzędzia pomiarowe w 

badaniach społeczno-ekonomicznych”; podział ogólnej liczby godzin na zajęcia 

wykładowe i ćwiczeniowe (20/15; proporcjonalne zmiany liczby godzin na studiach 

niestacjonarnych). 

5. W kontekście punktu 4 obniżenie wymiaru godzin ćwiczeniowych z przedmiotu z 

semestru 1 „Podstawy rachunkowości” z 30 na 25; proporcjonalne zmiany liczby 

godzin na studiach niestacjonarnych. 

6. Zmiana nazwy przedmiotu z semestru 4 „Wielowymiarowa analiza danych  / 

Multivariate data analysis” na „Podstawy wielowymiarowej analizy danych / Basics of 

multivariate data analysis”. 

7. Zmiana nazwy przedmiotu z semestru 6 „Analiza rynków finansowych” na „Analiza 

rynków finansowych i towarowych”. 

8. Obniżenie wymiaru godzin na studiach stacjonarnych o 5 z 30 na 25 dla przedmiotów: 

„Prawo gospodarcze”, „Podstawy organizacji i zarządzania” oraz „Podstawy finansów 

w związku” z koniecznością zmniejszenia ogólnej liczby godzin z 1815 do 1800. 

Nadwyżka 15 godzin wynikała z uchwały Senatu UEK zwiększającą w planach studiów 

liczbę godzin z WF z 45 na 60. 

9. Zwiększenie liczby punktów ECTS dla przedmiotów do wyboru: „Przedmiot 1” i dalej 

do „Przedmiot 4.” z 2 punktów na 4 i jednoczesne obniżenie liczby punktów ECTS po 

jednym z wybranych przedmiotów tak, aby w danym semestrze studiów nie nastąpiła 

zmiana ogólnej liczby punktów ECTS. 

10. Zmniejszenie liczby punktów ECTS z przedmiotu „Seminarium dyplomowe” w 6 

semestrze studiów z 10 na 7 tak, aby liczba punktów z tego przedmiotu wyniosła w 

sumie 12. 

11. Drobne korekty sposobu zakończenia przedmiotów (Zaliczenie lub Egzamin) w 

przypadku przedmiotów: „Prawo gospodarcze”, „Matematyka finansowa”, 

„Metodologia badań ekonomicznych”, „Analiza zmiennych jakościowych” oraz 

„Rachunkowość zarządcza”. 

12. Na studiach niestacjonarnych zwiększenie liczby godzin z przedmiotów: „Algebra 

liniowa” z 27 na 36; „Analiza matematyczna II” z 27 na 33. 

13. Zmiana udziału zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych na ok. 39% (język obcy, 

seminarium, przedmioty z opcją wyboru, przedmioty do wyboru); analogiczna zmiana 

na studiach niestacjonarnych (ok. 36%). 



 

Stopień drugi 

 

1. Likwidacja przedmiotu z semestru 2 „Narzędzia pomiarowe w badaniach społeczno-

ekonomicznych” o łącznym wymiarze godzin równym 30, w kontekście występowania 

podobnych treści w ramach innych przedmiotów na I i II stopniu studiów, w tym w 

ramach przedmiotu z semestru 1 „Metodologia badań ekonomicznych” w wymiarze 

poszerzonym o 5 godz. 

2. Rozdzielenie przedmiotu z semestru 1 „Ekonometria dynamiczna i finansowa” o 

łącznym wymiarze godzin równym 60 (9 punktów ECTS) na dwa przedmioty: 

„Ekonometria dynamiczna” w semestrze 1, wymiar godzin: 20 wykładów i 30 ćwiczeń 

(8 punktów ECTS); „Wielowymiarowe modele ekonometrii finansowej” w semestrze 

2, wymiar godzin 15 wykładów i 15 ćwiczeń (5 punktów ECTS) - przejęcie 20 godz. z 

likwidowanego przedmiotu z punktu 1. 

3. Rozszerzenie wymiaru godzin wykładowych z przedmiotu z semestru 1 „Statystyczna 

analiza wielowymiarowa / Multivariate statistical analysis„ z 15 do 25, w kontekście 

likwidacji przedmiotu z punktu 1 i konieczności przejęcia niektórych jego treści; liczba 

punktów ECTS równa 8. 

4. Likwidacja przedmiotu „Metoda reprezentacyjna” na specjalności „Analityka 

Mikroekonomiczna” i wprowadzenie przedmiotu „Statystyczne Metody Kontroli 

Jakości”; w ramach proponowanych zmian przedmiot „Metoda reprezentacyjna” jest 

przedmiotem kierunkowym na I stopniu. 

5. Przeniesienie przedmiotu „Ekonomia matematyczna” z semestru 4. na semestr 2. i 

jednocześnie przeniesienie przedmiotów: „Metody analizy rynków zagranicznych” na 

specjalności „Analityka Makroekonomiczna”, „Analiza finansowa w 

przedsiębiorstwie” na specjalności „Analityka Mikroekonomiczna”, „Instytucje 

ubezpieczeniowe” na specjalności „Analityka Instytucji Finansowych i 

Ubezpieczeniowych” z semestru 2. na semestr 4. 

6. Zmiana udziału zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych na ok. 35% (język obcy, 

seminarium, przedmioty z opcją wyboru merytorycznego lub językowego, przedmioty 

do wyboru); analogiczna zmiana na studiach niestacjonarnych (ok. 35%). 

 

 

Ogólnie (I i II stopień) 

 

1. Drobne zmiany w przypisaniu punktów do dyscyplin w ramach poszczególnych 

przedmiotów, w szczególności w przypadku przedmiotów do wyboru na I stopniu 

studiów: „Przedmiot 1” do „Przedmiot 4”, jak również przedmiotów do wyboru na II 

stopniu studiów. 

2. Brak zmian w efektach uczenia się. 


