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1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy Licencjat lub inny równorzędny Bachelor of Science

1.2. Kierunek studiów Ekonomia Economics

1.3. Specjalność Ekonomika przedsiębiorstw Economics of Enterprises

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

2.2. Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych Faculty of Administration and Social Sciences

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED 0311: Ekonomia, 0311: Economics,

3.2. Państwo/region Polska, Poland,

3.3. Poziom ERK 6 (studia I stopnia), 6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów Praktyczny, Vocational,

3.5. Język język polski, Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS) 180 180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta Osoba posiadająca ww. kwalifikację wie w

stopniu zaawansowanym jakie pojęcia, metody i
teorie stanowią wiedzę ogólną z zakresu
ekonomii oraz innych, komplementarnych nauk
społecznych, oraz wiedzę szczegółową,
odnoszącą się do funkcjonowania rynków i
podmiotów gospodarczych. Wie jakie są zasady
funkcjonowania różnych systemów
gospodarczych. Wie jaka jest zależność
elementów gospodarki narodowej, instytucji
administracji publicznej oraz otoczenia
międzynarodowego. Wie jakie są reguły
tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy o charakterze praktycznym
z zakresu ekonomii, a w szczególności
wykonywać zadania takie jak: • opisywać
procesy i zjawiska ekonomiczno-społeczne, •

A person with this qualification has advanced
knowledge of concepts, methods and theories
that constitute general knowledge in the field of
economics and complementary social sciences
and humanities, and detailed knowledge
concerning the functioning of markets and
economic entities. The person knows how
various economic systems function and
understands the mutual dependence of elements
of the national economy, public administration
institutions and the international environment.
They are also familiar with the rules of creating
and functioning of enterprises. The person can
formulate and solve complex and unusual
economic problems and, in particular, can
perform the following tasks: • describing
economic and social processes and phenomena,
• analysing individual economic phenomena, •
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analizować jednostkowe zjawiska gospodarcze,
• wskazywać przyczyny i skutki podejmowanych
przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa
domowe decyzji ekonomicznych, • oceniać
racjonalność wyborów dokonywanych przez
konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo,
• sporządzać zestawienia, raporty, analizy i
prognozy, służące podejmowaniu decyzji w
obszarach działalności gospodarczej, •
uczestniczyć w realizacji projektów
ekonomicznych, • stosować odpowiednie metody
i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych
do opisu i zrozumienia zjawisk ekonomicznych,
w tym techniki ICT, • komunikować się, w tym
dyskutować na temat zagadnień z zakresu
ekonomii z zastosowaniem specjalistycznej
terminologii oraz w języku obcym na poziomie
B2.

indicating the causes and consequences of
economic decisions made by economic agents
and households, • assessing the rationality of
choices made by consumers, businesses and the
state, • compiling statements, reports, analyses
and forecasts to make decisions in the area of
business activity, • participating in the
implementation of economic projects, • using
appropriate methods and tools for data collection
and processing to describe and understand
economic phenomena, including ICT techniques,
• making an effective communication, including
discussing economic topics with the use of
specialized terminology and a foreign language
at B2 level.

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Studia stacjonarne i studia niestacjonarne
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
przygotowana do pracy na stanowiskach
analitycznych i specjalistycznych w: •
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
• instytucjach doradczych. Osoba ta jest ponadto
przygotowana do założenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Może
kontynuować naukę i podjąć studia II stopnia, na
poziomie 7 ERK.

Both full-time and part-time studies are offered. A
person with this qualification is prepared to work
in analytical, specialist and managerial positions
in: • manufacturing and service companies, •
consulting institutions. The person is also
prepared to start and run their own business.
They are prepared to do research work and can
undertake doctoral studies at level 7 EQF.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

6 - miesięczne praktyki zawodowe 6 - monthly work experience

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna, The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje Both full-time and part-time studies are offered. A
person with this qualification is prepared to work
in analytical, specialist and managerial positions
in: • manufacturing and service companies, •
consulting institutions. The person is also
prepared to start and run their own business.
They are prepared to do research work and can
undertake doctoral studies at level 7 EQF.

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
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7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

6 - miesięczne praktyki zawodowe. Studia
stacjonarne i studia niestacjonarne Osoba
posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana
do pracy na stanowiskach analitycznych i
specjalistycznych w: • przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych, • instytucjach
doradczych. Osoba ta jest ponadto
przygotowana do założenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Może
kontynuować naukę i podjąć studia II stopnia, na
poziomie 7 ERK.

6 - monthly work experience. Both full-time and
part-time studies are offered. A person with this
qualification is prepared to work in analytical,
specialist and managerial positions in: •
manufacturing and service companies, •
consulting institutions. The person is also
prepared to start and run their own business.
They are prepared to do research work and can
undertake doctoral studies at level 7 EQF.

7.2. Forma prowadzenia studiów Studia stacjonarne, Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Ekonomia drugiego stopnia Economics of the second degree

7.4. Pozostałe uwagi
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