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Szanowny Studencie,
bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli nam na doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w przyszłości.
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czenia studiów:
Efekty kształcenia
Symbol
efektu:
EKON_W01

EKON_W02

EKON_W03

EKON_W04

EKON_W05

EKON_W06

EKON_W07

Studia na w/w kierunku pozwoliły mi na osiągniecie
poniższych efektów kształcenia
w zakresie wiedzy (W):
znam elementarną terminologię używaną w ekonomii i rozumiem jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
mam podstawową wiedzę z zakresu innych nauk społecznych
(socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do ekonomii
znam najważniejsze nurty ekonomiczne, ich podstawowe
twierdzenia oraz sposoby analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat
znam podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami w nich zachodzącymi,
jak również mechanizmy ich finansowania oraz zasady gospodarowania i obrotu aktywami finansowymi
posiadam podstawową wiedzę pozwalającą na świadome
kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie
innowacyjności i ochrony środowiska
Posiadam wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych w perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
znam podstawowe narzędzia ilościowe wykorzystywane w
badaniach ekonomicznych oraz do rozwiązywania problemów
decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych

Ocena osiągnięcia efektu
kształcenia
Bardzo
Słabo Dobrze
dobrze




























w zakresie umiejętności (U):
EKON_U01

EKON_U02

EKON_U03

EKON_U04

EKON_U05

EKON_U06

EKON_U07

EKON_U08

potrafię dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz zanalizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej
potrafię wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów, a także analizowania i interpretowania różnorodnych
problemów ekonomicznych
posiadam elementarne umiejętności badawcze i prognostyczne
pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków podejmowanych przez podmioty gospodarcze decyzji ekonomicznych
potrafię w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno
z dorobku ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych
potrafię sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy
ułatwiające podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych
potrafię dokonać analizy własnych działań dotyczących różnorodnych obszarów procesu gospodarowania oraz wskazać
ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym
działaniu; ponadto potrafię weryfikować poprawność raportów, analiz i ekspertyz wykonanych przez siebie oraz innych
potrafię pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania
z zakresu ekonomii, prawidłowo posługując się wybranymi
normami oraz pełniąc różne role; posiadae przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
potrafię posługiwać się językiem obcym, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów









































w zakresie kompetencji społecznych (K):
EKON_K01

EKON_K02

mam świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuję samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi
uzupełniać i doskonalić, rozumiem potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
mam świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod
badawczych, jestem krytyczny w stosunku do poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod, zdolny do poszukiwania alternatywnych,
optymalnych rozwiązań analizowanych problemów, dbam o
precyzję gromadzonych danych i rzetelnie prowadzę analizę

EKON_K03

EKON_K04

EKON_K05

EKON_K06

EKON_K07

jestem świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jestem zdolny do samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w
perspektywie historycznej), formułowania własnych wniosków
na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji
swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji,
zdobyłam/em umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jestem zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jestem krytyczny wobec wyników własnej pracy
potrafię pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczę w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jestem otwarty
na współpracę i budowę relacji, reprezentuję postawę kreatywną i przedsiębiorczą, jestem gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań, wytrwale dążę do realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
postępuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo identyfikuję i rozstrzygam
moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu, mam
przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, jestem wrażliwy na problemy społeczne, ekonomiczne,
ekologiczne
odpowiedzialnie przygotowuję się do swojej pracy, odpowiednio określam priorytety służące realizacji określonych zadań,
jestem otwarty na szanse komercyjnego wykorzystania swojej
wiedzy
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