
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Kierunek, na którym prowadzone są studia Analityka gospodarcza 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z 

którymi związany jest kierunek studiów 

Dziedzina: nauki społeczne 
Dyscyplina: 

ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca) 
nauki o zarządzaniu i jakości  

Profil studiów ogólnoakademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 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 zna i rozumie: 

AG_W01 

w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zależności 

dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych, stanowiące 

podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk 

o zarządzaniu i jakości, oraz wybrane zagadnienia w obszarze 

metod i modeli statystyczno-ekonometrycznej analizy danych 

oraz optymalizacji decyzji gospodarczych; 

P6S_WG (S1) 

AG_W02 

w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu pomiaru i 

statystycznego opisu wielkości ekonomicznych, wzajemnych ich 

powiązań, oraz ogólnej metodologii badań ekonomicznych; 
P6S_WG (S2) 

AG_W03 

w zaawansowanym stopniu zasady wnioskowania statystycznego 

z wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, 

demografii, wielowymiarowej analizy danych, ekonometrii i 

badań operacyjnych, analizy szeregów czasowych i 

prognozowania, swobodnie posługując się aparatem logiki 

matematycznej, algebry liniowej, analizy matematycznej i 

rachunku prawdopodobieństwa; 

P6S_WG (S3) 

AG_W04 

metody i modele właściwe analizie różnego typu danych 

statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów 

czasowych, danych demograficznych, marketingowych, 

jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych, oraz danych 

wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych; 

P6S_WG (S4) 
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AG_W05 

podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości zarządczej i 

podatkowej, rewizji finansowej oraz funkcjonowania 

przedsiębiorstw i rynków finansowych; 
P6S_WG (S5) 

AG_W06 

zagadnienia z zakresu podstawowych technologii i narzędzi 

informatycznych, w tym specjalistycznych języków 

programowania i pakietów statystyczno-ekonometrycznych; 
P6S_WG (S6) 

AG_W07 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, przemiany w 

niej zachodzące, ich przyczyny i sposoby oddziaływania na 

zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze będące przedmiotem 

analiz ilościowych; 

P6S_WK (S1) 

AG_W08 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania pracy zawodowej, w szczególności związanej z 

analizą danych gospodarczych, a także podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego; 

P6S_WK (S2) 

AG_W09 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, z uwzględnieniem współczesnych narzędzi 

analizy danych. 
P6S_WK (S3) 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

AG_U01 

rozpoznawać, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej 

i funkcjonowania społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy z 

zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

posługując się różnorodnymi metodami analizy danych; 

P6S_UW (S1) 

AG_U02 

wykonywać zadania związane z analizą statystyczną, 
optymalizacją decyzji gospodarczych oraz modelowaniem i 

prognozowaniem procesów społeczno-ekonomicznych i 

finansowych, w warunkach nie w pełni przewidywalnych, 

poszukując alternatywnych rozwiązań, korzystając z właściwie 

dobranych źródeł informacji i danych, dokonując ich oceny oraz 

krytycznej analizy i syntezy; 

P6S_UW (S2) 

AG_U03 

dobierać metody i modele właściwe analizie różnego typu 

danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów 

czasowych, danych demograficznych, marketingowych, 

jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych, oraz danych 

wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych; 

P6S_UW (S3) 

AG_U04 

dobierać i stosować narzędzia informatyczne oraz implementacje 

metod i modeli analizy danych, wykorzystując zaawansowaną 
znajomość specjalistycznych języków programowania i pakietów 

statystyczno-ekonometrycznych; 

P6S_UW (S4) 

AG_U05 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 

terminologii z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o 

zarządzaniu i jakości, w szczególności w kontekście ilościowych 

analiz zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych; 

P6S_UK (S1) 

AG_U06 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; P6S_UK (S2) 

AG_U07 
brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i 

stanowiska oraz dyskutować o nich; P6S_UK (S3) 
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AG_U08 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, 

właściwie określając priorytety służące realizacji zaplanowanych 

zadań; 
P6S_UO (S1) 

AG_U09 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, 

także o charakterze interdyscyplinarnym; P6S_UO (S2) 

AG_U10 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 

całe życie, będąc świadomym potrzeby uzupełniania i 

doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w szczególności z 

zakresu analizy danych. 

P6S_UU (S1) 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

AG_K01 
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z 

zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin powiązanych; P6S_KK (S1) 

AG_K02 

do świadomego uzupełniania i doskonalenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z 

zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy danych, a także 

do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

P6S_KK (S2) 

AG_K03 

do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego, a także do 

promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu i 

podejmowania aktywności fizycznej oraz do inicjowania działań 
na rzecz interesu publicznego i samodzielnego podejmowania 

decyzji; 

P6S_KO (S1) 

AG_K04 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując 

nabytą wiedzę i umiejętności; P6S_KO (S2) 

AG_K05 

do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym dbałości 

o dorobek i tradycje zawodu oraz przestrzegania zasad 

prawnych, ekonomicznych i etycznych w działalności 

gospodarczej i wymagania tego od innych. 

P6S_KR (S1) 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dla kierunku 
AG (przed podkreślnikiem)  —  kierunek Analityka Gospodarcza 

W (po podkreślniku)  —  kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku)  —  kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku)  —  kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne   —  numer efektu uczenia się 
 
Objaśnienia oznaczeń dotyczących charakterystyk efektów uczenia się 
P_W - charakterystyka uniwersalna (WIEDZA) 

P6S_WG - charakterystyka drugiego stopnia (wiedza: zakres i głębia) 

P6S_WK - charakterystyka drugiego stopnia (wiedza: kontekst) 

 

P_U - charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI) 

P6S_UW - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: wykorzystanie wiedzy) 

P6S_UK - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: komunikowanie się) 
P6S_UO - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: organizacja pracy) 

P6S_UU - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: uczenie się) 
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P_K - charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) 

P6S_KK - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne: oceny) 

P6S_KO - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne odpowiedzialność) 
P6S_KR - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne: rola zawodowa) 

S1, S2, S3… - kody składnika opisu odnoszące się do dziedziny uczenia się w zakresie nauk 

społecznych  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Kierunek, na którym prowadzone są studia Analityka gospodarcza 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z 

którymi związany jest kierunek studiów 

Dziedzina: nauki społeczne 
Dyscyplina: 

ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca) 
nauki o zarządzaniu i jakości 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom kształcenia drugi stopień 

Liczba semestrów 4 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 
  

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

efektów uczenia się 
 

Charakterystyki drugiego 

stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

AG_W01 

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zależności 

dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk 

o zarządzaniu i jakości, oraz posiada wiedzę na temat głównych 

tendencji rozwojowych w tych dyscyplinach; 

P7S_WG (S1) 

AG_W02 

w sposób uporządkowany i podbudowany teoretycznie kluczowe 

zagadnienia oraz główne tendencje rozwojowe w obszarze 

modelowania statystyczno-ekonometrycznego i optymalizacji 

decyzji gospodarczych, a także wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy specjalistycznej; 

P7S_WG (S2) 

AG_W03 

w pogłębiony stopniu zagadnienia z zakresu pomiaru i 

statystycznego opisu wielkości ekonomicznych, wzajemnych ich 

powiązań oraz ogólnej metodologii badań ekonomicznych; 
P7S_WG (S3) 

AG_W04 

w pogłębionym stopniu zasady wnioskowania statystycznego z 

wykorzystaniem metod i modeli statystyki matematycznej, 

demografii, wielowymiarowej analizy danych, ekonometrii i 

badań operacyjnych, analizy szeregów czasowych i 

prognozowania, swobodnie posługując się aparatem 

statystyczno-matematycznym; 

P7S_WG (S4) 

AG_W05 

w pogłębionym stopniu metody i modele właściwe analizie 

różnego typu danych statystycznych, w tym danych 

przekrojowych, szeregów czasowych, danych panelowych, 

P7S_WG (S5) 
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demograficznych, marketingowych, jakościowych, finansowych 

i ubezpieczeniowych, oraz danych wykorzystywanych w 

optymalizacji decyzji gospodarczych; 

AG_W06 
w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu analizy 

finansowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw; P7S_WG (S6) 

AG_W07 

w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu specjalistycznych 

języków programowania i pakietów statystyczno-

ekonometrycznych; 
P7S_WG (S7) 

AG_W08 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, przemiany w 

niej zachodzące, ich przyczyny i sposoby oddziaływania na 

zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze będące przedmiotem 

analiz ilościowych; 

P7S_WK (S1) 

AG_W09 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania pracy 

zawodowej, w szczególności związanej z analizą danych 

gospodarczych, a także zasady ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego; 

P7S_WK (S2) 

AG_W10 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, z uwzględnieniem współczesnych narzędzi 

analizy danych. 
P7S_WK (S3) 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

AG_U01 

rozpoznawać, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej 

i funkcjonowania społeczeństwa, z wykorzystaniem wiedzy z 

zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

posługując się różnorodnymi metodami analizy danych; 

P7S_UW (S1) 

AG_U02 

innowacyjnie wykonywać zadania związane z analizą 
statystyczną, optymalizacją decyzji gospodarczych oraz 

modelowaniem i prognozowaniem procesów społeczno-

ekonomicznych i finansowych, w nieprzewidywalnych 

warunkach, poszukując alternatywnych, przystosowując 

istniejące lub opracowując nowe rozwiązania, korzystając z 

właściwie dobranych źródeł informacji i danych, dokonując ich 

oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i 

prezentacji; 

P7S_UW (S2) 

AG_U03 

dobierać metody i modele właściwe analizie różnego typu 

danych statystycznych, w tym danych przekrojowych, szeregów 

czasowych, danych demograficznych, marketingowych, 

jakościowych, finansowych i ubezpieczeniowych, oraz danych 

wykorzystywanych w optymalizacji decyzji gospodarczych, a 

także formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi; 

P7S_UW (S3) 

AG_U04 

dobierać, stosować, modyfikować i opracowywać narzędzia 

informatyczne oraz implementacje metod i modeli analizy 

danych, wykorzystując pogłębioną znajomość specjalistycznych 

języków programowania i pakietów statystyczno-

ekonometrycznych; 

P7S_UW (S4) 
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AG_U05 

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na 

specjalistyczne tematy z zakresu analizy danych w kontekście 

modelowania i prognozowania procesów społeczno-

gospodarczych, a także prowadzić debatę; 

P7S_UK (S1) 

AG_U06 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 
terminologią; 

P7S_UK (S2) 

AG_U07 kierować pracą zespołu; P7S_UO (S1) 

AG_U08 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i 

podejmować wiodącą rolę w zespołach; P7S_UO (S2) 

AG_U09 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 

całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie, będąc 

świadomym potrzeby uzupełniania i doskonalenia nabytej 

wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu analizy 

danych. 

P7S_UU (S1) 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

AG_K01 
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z 

zakresu ekonomii i finansów oraz dyscyplin powiązanych; P7S_KK (S1) 

AG_K02 

do świadomego uzupełniania i doskonalenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z 

zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy danych, a także 

do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

P7S_KK (S2) 

AG_K03 

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, a 

także do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i 

samodzielnego podejmowania decyzji; 

P7S_KO (S1) 

 

AG_K04 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując 

nabytą wiedzę i umiejętności; P7S_KO (S2) 

AG_K05 

do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 

dbałości o rozwój dorobku, podtrzymywania etosu zawodu oraz 

przestrzegania i rozwijania zasad prawnych, ekonomicznych i 

etycznych w działalności gospodarczej, a także do działania na 

rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7S_KR (S1) 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dla kierunku 
AG (przed podkreślnikiem)  —  kierunek Analityka Gospodarcza 

W (po podkreślniku)  —  kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku)  —  kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku)  —  kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne   —  numer efektu uczenia się 
 
Objaśnienia oznaczeń dotyczących charakterystyk efektów uczenia się  
P_W - charakterystyka uniwersalna (WIEDZA) 

P7S_WG - charakterystyka drugiego stopnia (wiedza: zakres i głębia) 

P7S_WK - charakterystyka drugiego stopnia (wiedza: kontekst) 
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P_U - charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI) 

P7S_UW - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: wykorzystanie wiedzy) 

P7S_UK- charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: komunikowanie się) 
P7S_UO - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: organizacja pracy) 

P7S_UU - charakterystyka drugiego stopnia (umiejętności: uczenie się) 
 

P_K - charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) 

P7S_KK - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne: oceny) 

P7S_KO - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne odpowiedzialność) 
P7S_KR - charakterystyka drugiego stopnia (kompetencje społeczne: rola zawodowa) 

S1, S2, S3… - kody składnika opisu odnoszące się do dziedziny uczenia się w zakresie nauk 

społecznych 


