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OPIS ZAK ADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SI  DLA KIERUNKU STUDIÓW
Kierunek studiów: Socjologia ekonomiczna 
Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne (82%) 
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse (18%)
Poziom kszta cenia: studia pierwszego stopnia
Poziom kwalifikacji: 6
Profil kszta cenia: ogólnoakademicki

Kod efektu 
uczenia si

 dla kierunku 
studiów

Efekty uczenia si  dla kierunku studiów                      
Po uko czeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia 

ekonomiczna absolwent uzyska efekty uczenia si  w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk

drugiego 
stopnia PRK 

(kody)

WIEDZA

K_W01

Ma podstawow  wiedz  o socjologii jako nauce zajmuj cej si
spo ecze stwem, w tym szczególnie o socjologii ekonomicznej, 
jej miejscu w systemie nauk empirycznych, relacjach z innymi 
dyscyplinami, w tym ekonomi  oraz rozumie jej 
interdyscyplinarny charakter. Ma podstawow  wiedz  o 
ród ach i historycznym procesie kszta towania si

wspó czesnej socjologii ekonomicznej. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W02

Ma podstawow  wiedz  o ró nych rodzajach struktur i instytucji 
ycia spo ecznego i ekonomicznego, ich elementach sk adowych 

oraz regu ach i mechanizmach ich uporz dkowania. Zna zasady 
funkcjonowania ró nych systemów gospodarczych oraz 
instytucji i podmiotów w nich wyró nionych na poziomie mikro- 
mezo - oraz makrosfery spo ecze stwa oraz na poziomie 
globalnym.

P6S_WG
P6S_WG 

K_W03

Ma podstawow  wiedz  o relacjach wyst puj cych mi dzy
strukturami i instytucjami spo ecznymi, ekonomicznymi, 
politycznymi, kulturowymi i prawnymi na ró nych poziomach 
rzeczywisto ci, w tym rozumie rol  spo ecze stwa jako ród a
zasile  procesów gospodarczych  i u ytkownika produktów 
wytwarzanych przez gospodark . Ma elementarn  wiedz  o 
zale no ciach mi dzy kultur , tradycjami spo ecznymi,
systemami warto ci i religiami, struktur  spo eczn  a rozwojem 
gospodarczym danego spo ecze stwa.

P6S_WG
P6S_WG 

K_W04
Zna rodzaje wi zi spo ecznych wyst puj cych w sferze 
gospodarowania oraz na styku sfery gospodarki i innych 
dziedzin rzeczywisto ci (spo ecznej, kulturowej, politycznej i 
prawnej), w tym wi zi formalne i nieformalne oraz zna 
rz dz ce nimi prawid owo ci.

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W05

Ma podstawow  wiedz  o cz owieku jako istocie spo eczno – 
ekonomicznej, dzia aj cej w sposób racjonalny, kszta tuj cej
instytucje i struktury ycia spo eczno – gospodarczego, 
zakorzenionej instytucjonalnie w ró nych systemach: 
spo ecznych, kulturowych i politycznych. Dostrzega wzajemne 
zale no ci mi dzy potrzebami cz owieka, jego aktywno ci
ekonomiczn , adem spo eczno – gospodarczym w ró nych 
warunkach strukturalnych i kulturowych. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W06

Ma wiedz  o projektowaniu i prowadzeniu bada
socjoekonomicznych, a w szczególno ci o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narz dziach badawczych, 
technikach przetwarzania danych; zna podstawowe tradycje 
paradygmatyczne bada  spo ecznych, z których wywodz  si
poszczególne metody. 

P6S_WG
P6S_WG 
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K_W07 
Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i 
inne uwarunkowania dzia alno ci zawodowej, w tym badawczej, 
doradczo – eksperckiej, zarz dczej, analitycznej, animacyjnej, 
podejmowanych w sektorze prywatnym, publicznym i 
pozarz dowym.

P6S_WK
P6S_WK

K_W08 

Zna i rozumie fundamentalne dylematy wspó czesnej
cywilizacji, w tym zwi zane z rozwojem spo eczno – 
gospodarczym. Ma ogóln  wiedz  o procesach zmian struktur i 
instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, 
przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian a w szczególno ci
o historycznym rozwoju ró nych systemów spo eczno – 
gospodarczych, procesach wzrostu i rozwoju ekonomicznego 
oraz zmianach w czynnikach instytucjonalnych i kulturowych 
sk adaj cych si  na spo eczny kontekst gospodarki. 

P6S_WK
P6S_WK

K_W09 
Ma podstawow  wiedz  o historycznych i wspó czesnych
pogl dach badaczy i teoretyków z obszaru my li spo eczno – 
ekonomicznej na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz 
odpowiadaj cych im rodzajów wi zi spo ecznych i o ich 
historycznej ewolucji. 

P6S_WG 
P6S_WG 

K_W10 

Zna i rozumie podstawowe poj cia i zasady z zakresu ochrony 
w asno ci przemys owej dotycz cych produktów badawczych 
firm zajmuj cych si  pozyskiwaniem i interpretacj  danych 
spo eczno-gospodarczych oraz poj cia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego chroni ce efekty pracy socjologa (zestawienia 
danych, modele empiryczne i teoretyczne, raporty, ekspertyzy, 
artyku y, monografie, prezentacje i in.). 

P6S_WK
P6S_WK

K_W11 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsi wzi
rynkowych maj cych na celu oferowanie, pozyskiwanie i 
sprzedawanie przetworzonych danych, które opisuj  ró ne
aspekty ycia spo eczno-gospodarczego na u ytek
przedsi biorstw, instytucji publicznych i podmiotów z tzw. 
trzeciego sektora. 

P6S_WK
P6S_WK

K_W12 
Ma elementarn  wiedz  o dotycz c  procesów komunikowania, 
w tym interpersonalnego, grupowego, organizacyjnego, 
marketingowego, mi dzykulturowego, masowego, ich 
prawid owo ciach i mo liwych zak óceniach.

P6S_WG 
P6S_WG 

UMIEJ TNO CI

K_U01

Potrafi prawid owo interpretowa  zjawiska i procesy spo eczno-
ekonomiczne, co znaczy, e potrafi wykorzysta  zdobyt
wcze niej wiedz  o gospodarce i spo ecze stwie oraz 
twierdzenia i podstawowe za o enia teorii ekonomicznych i 
socjologicznych do nadawania sensu danym empirycznym 
obrazuj cym poszczególne zjawiska. Ka dorazowo potrafi 
uwzgl dni  ich specyfik  i kontekst wraz z powi zaniami 

cz cymi je z innymi wymiarami ycia spo ecznego (np. 
prawnym, politycznym, kulturowym itp.). 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U02

Potrafi dokona  konceptualizacji problematyki badawczej w 
zgodzie z przyj t  perspektyw  teoretyczn  (teoriami 
socjoekonomicznymi) z uwzgl dnieniem wyników 
wcze niejszych bada  nad interesuj cym go zjawiskiem lub 
procesem gospodarczym. Potrafi równie  zaprojektowa  proces 
zbierania danych odpowiadaj cy przyj tej koncepcji bada ,
stosuj c ró norodne techniki empiryczne wykorzystywane w 
socjologii ekonomicznej. 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U03
Potrafi w a ciwie analizowa  przyczyny, przebieg oraz 
konsekwencje konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych, 
dostrzegaj c ich wielokierunkowe powi zania z wszystkimi 

P6S_UW 
P6S_UW 
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wymiarami ycia spo ecznego (politycznym, kulturowym, 
prawnym itp.) stosuj c przy tym zasady indukcji, dedukcji i 
wnioskowania statystycznego w a ciwe dla danych ilo ciowych i 
jako ciowych.

K_U04

Potrafi prognozowa  procesy i zjawiska ekonomiczne (ich 
przebieg i konsekwencje) wykorzystuj c dane historyczne, 
analizy jako ciowe oraz modele stochastyczne i przyczynowe 
wykorzystywane w badaniach ilo ciowych. Potrafi pozyskan
wiedz  wykorzysta  w praktyce, formu uj c wnioski i 
rekomendacje oraz planuj c okre lone dzia ania i ich skutki. 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U05

Potrafi pos ugiwa  si  systemami normatywnymi (w tym 
prawnymi, zawodowymi i moralnymi) dotycz cymi praw 
autorskich, kodeksu pracy, ochrony konsumenta i konkurencji, 
prowadzenia bada  spo eczno-ekonomicznych, ochrony danych 
osobowych, samorz du terytorialnego; dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne; przewiduje skutki podejmowanych dzia a

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U06 
Wykorzystuje zdobyt  wiedz  do rozstrzygania dylematów 
metodologicznych i etycznych, w tym tych wynikaj cych z 
ujawnionych w pracy badawczej i zawodowej sprzeczno ci
interesów i praw ró nych osób.  

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U07 

Posiada umiej tno  praktycznego zastosowania zdobytej 
wiedzy socjologicznej i ekonomicznej w celu rozwi zania 
konkretnych problemów i wyznaczania sposobów dzia ania.
Wykorzystuje wyniki empirycznych bada  socjoekonomicznych 
oraz dane zastane, w ró nych obszarach praktyki spo ecznej
(mi dzy innymi: w administracji, polityce spo ecznej,
podmiotach gospodarczych, podmiotach III sektora). 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U08 

Posiada umiej tno  rozumienia i analizowania zjawisk 
gospodarczych, tzn. potrafi nadawa  sens eksplanacyjny 
danym empirycznym (zarówno ilo ciowym jak i jako ciowym) 
zebranym w bezpo rednich badaniach lub pozyskanych ze 
róde  wtórnych, potrafi oceni  ich przydatno  i adekwatno

do danego problemu; dostrzega powi zania miedzy 
wska nikami empirycznymi a okre lonymi zjawiskami i 
procesami gospodarczymi. 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U09 

Ma umiej tno  przygotowania ró norodnych prac pisemnych w 
j zyku polskim i w j zyku angielskim, w tym podstawowego 
raportu z bada  empirycznych (zawieraj cego prawid owo 
sporz dzone zestawienia danych wraz z wnioskami) jak i 
innych form wypowiedzi: ekspertyz, planów, recenzji, 
artyku ów, materia ów promocyjnych itp. w obszarze zjawisk 
spo eczno - ekonomicznych z wykorzystaniem literatury 
naukowej i technik audiowizualnych. 

P6S_UK
P6S_UK

K_U10 

Posiada umiej tno  przygotowania wyst pie  ustnych z 
wykorzystaniem narz dzi multimedialnych prezentuj cych 
efekty prac teoretycznych, koncepcyjnych lub badawczych w 
zakresie zjawisk socjoekonomicznych. Potrafi swobodnie czy
dane empiryczne z wybranymi perspektywami teoretycznymi, 
które mog  by  przydatne w interpretacji zebranego materia u
oraz z innymi danymi udost pnianymi przez instytucje i 
jednostki badawcze. 

P6S_UK
P6S_UK

K_U11 
Posiada umiej tno ci j zykowe w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, w a ciwych dla studiowanego kierunku 
studiów, zgodne z wymaganiami okre lonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kszta cenia J zykowego 

P6S_UK

K_U12 Posiada umiej tno ci merytorycznego argumentowania 
pogl dów i wniosków, z wykorzystaniem danych empirycznych, P6S_UK

P6S_UK
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wybranych stanowisk teoretycznych i pogl dów innych 
autorów.

K_U13 
Potrafi organizowa  prac  w asn  oraz prac  podleg ych mu 
zespo ów, w tym wyznacza  cele ogólne i zadania cz stkowe,
okre la  ich wa no , opiniowa rodki niezb dne do ich 
zrealizowania oraz umieszcza  je w planach czasowych. 

P6S_UO 
P6S_UO 

K_U14 
Potrafi wspó dzia a  i pracowa  w ró norodnych grupach 
(eksperckich, zadaniowych, zespo ach badawczych) i 
przyjmowa  w nich ró norodne role, w cznie z rolami 
kierowniczymi. 

P6S_UO 
P6S_UO 

K_U15 
Potrafi samodzielnie planowa  i realizowa  w asne uczenie si
przez ca e ycie, rozumiane jako podnoszenie ogólnych 
kompetencji kulturowych i poszerzanie specjalistycznej wiedzy 
zawodowej. 

P6S_UU 
P6S_UU 

KOMPETENCJE SPO ECZNE

K_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych tre ci w zakresie zjawisk i procesów spo eczno - 
gospodarczych

P6S_KK
P6S_KK

K_K02 
Jest gotów do uznawania znaczenia naukowo ugruntowanej 
wiedzy w rozwi zywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych a w razie konieczno ci, si gania po opinie i 
wiedz  ekspertów w danej dziedzinie. 

P6S_KK
P6S_KK

K_K03 

Jest gotów bra  czynny udzia  w przedsi wzi ciach zespo owych
dotycz cych zagadnie  ekonomicznych w sferze gospodarki i 
spo ecze stwa obywatelskiego; potrafi przy tym my le
interdyscyplinarnie, uwzgl dnia  aspekty prawne i polityczne 
oraz odwo ywa  si  do norm spo ecznej sprawiedliwo ci; potrafi 
inicjowa  projekty spo eczne oraz kierowa  prac  zespo ów,
które je realizuj .

P6S_KO 
P6S_KO 

K_K04 

Potrafi dostrzec dylematy zwi zane z wykonywaniem zawodu, 
w tym w szczególno ci dylematy etyczne, dotycz ce konfliktu 
interesów, organizacyjne i metodologiczne wyst puj ce w 
sferze spo eczno-ekonomicznej. Potrafi rozwi zywa  te 
sprzeczno ci w duchu poszanowania zasad moralnych, 
sprawiedliwo ci spo ecznej, wspó ycia spo ecznego i 
obowi zuj cych norm. Potrafi podejmowa  decyzje 
rozwi zuj ce pojawiaj ce si  problemy, przeciwdzia a  ich 
powstaniu lub minimalizowa  ich negatywne skutki. 

P6S_KR 
P6S_KR 

K_K05 
Jest gotów do my lenia i dzia ania w sposób przedsi biorczy; 
potrafi uwzgl dni  ide  przedsi biorczo ci w rozwoju w asnej 
kariery zawodowej; potrafi okre li  zapotrzebowanie rynku i 
instytucji spo ecze stwa obywatelskiego na profesjonaln
wiedz  o zjawiskach socjoekonomicznych. 

P6S_KO 
P6S_KO 

K_K06 
Jest gotów do odpowiedzialnego pe nienia ról zawodowych, w 
tym dba o ci o dorobek i tradycje zawodu oraz kreowania 
profesjonalnego wizerunku socjologii i socjologa w 
spo ecze stwie.

P6S_KR 
P6S_KR 

Obja nienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod sk adnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
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


