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Pokrycie efektów uczenia si  okre lonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 
Kierunek studiów: Socjologia ekonomiczna 
Poziom kszta cenia: studia II stopnia 
Profil kszta cenia: ogólnoakademicki
Kod sk adnika
opisu Polskiej 

Ramy
Kwalifikacji 

Efekty uczenia si  okre lone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji Odniesienie do efektów 
uczenia si  dla kierunku 
Socjologia ekonomiczna 

WIEDZA 

P7S_WG 

w pog bionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotycz ce ich metody i teorie 
wyja niaj ce z o one zale no ci mi dzy nimi, stanowi ce zaawansowan  wiedz  ogóln  z zakresu 
nauk socjologicznych oraz ekonomii i finansów tworz cych podstawy teoretyczne, uporz dkowan
i podbudowan  teoretycznie wiedz  obejmuj c  kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia 
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegó owej 
g ówne tendencje rozwojowe dyscyplin: nauki socjologiczne oraz ekonomia i finanse 

K_W01, K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W06, K_W07, 

K_W08, K_W09 
K_W03 

P7S_WK
fundamentalne dylematy wspó czesnej cywilizacji 
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania ró nych rodzajów dzia alno ci zawodowej 
zwi zanej z socjologi  ekonomiczn , w tym zasady ochrony w asno ci przemys owej i prawa 
autorskiego
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju ró nych form przedsi biorczo ci

K_W10 
K_W11, K_W12 

KW_13 

UMIEJ TNO CI 

P7S_UW 

wykorzystywa  posiadan  wiedz  – formu owa  i rozwi zywa  z o one i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywa  zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 

w a ciwy dobór róde  i informacji z nich pochodz cych, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
dobór oraz stosowanie w a ciwych metod i narz dzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych, 
przystosowanie istniej cych lub opracowanie nowych metod i narz dzi  

formu owa  i testowa  hipotezy zwi zane z prostymi problemami badawczymi 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U05, K_U06 

K_U04 

P7S_UK
komunikowa  si  na tematy specjalistyczne ze zró nicowanymi kr gami odbiorców 
prowadzi  debat
pos ugiwa  si  j zykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kszta cenia
J zykowego oraz specjalistyczn  terminologi

K_U07, K_U08, K_KU10 
K_U09 
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P7S_UO 
kierowa  prac  zespo u
wspó dzia a  z innymi osobami w ramach prac zespo owych i podejmowa  wiod c  rol  w 
zespo ach

K_U11 
K_U12 

P7S_UU samodzielnie planowa  i realizowa  w asne uczenie si  przez ca e ycie i ukierunkowywa  innych 
w tym zakresie K_U13 

KOMPETENCJE SPO ECZNE

P7S_KK
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych tre ci
uznawania znaczenia wiedzy w rozwi zywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasi gania opinii ekspertów z zakresu nauk socjologicznych oraz ekonomii i finansów w przypadku 
trudno ci z samodzielnym rozwi zaniem problemu 

K_K01 
K_K02, K_K03 

P7S_KO 
wype niania zobowi za  spo ecznych, inspirowania i organizowania dzia alno ci na rzecz 
rodowiska spo ecznego inicjowania dzia a  na rzecz interesu publicznego my lenia i dzia ania w 

sposób przedsi biorczy
K_K03, K_K04 

K_K05 
K_K06 

P7S_KR 

odpowiedzialnego pe nienia ról zawodowych, z uwzgl dnieniem zmieniaj cych si  potrzeb 
spo ecznych, w tym: 

rozwijania dorobku zawodu, 
podtrzymywania etosu zawodu, 

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz dzia ania na rzecz przestrzegania tych 
zasad 

K_K07 

Obja nienie symboli: 
P6S_WG/P7S _WG – kod sk adnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K (przed podkre leniem) - kierunkowe efekty uczenia si
K_W – kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie wiedzy 
K_U – kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie umiej tno ci
K_K – kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie kompetencji spo ecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia si


