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1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy Magister lub inny równorzędny Master 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 7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie), 7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów Ogólnoakademicki, Common,

3.5. Język język polski, Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS) 120 120

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

stopniu pogłębionym jakie pojęcia, metody i
teorie stanowią zaawansowaną wiedzę ogólną z
zakresu ekonomii oraz nauk komplementarnych,
oraz wiedzę szczegółową, dotyczącą
funkcjonowania rynków i podmiotów
gospodarczych, uwzględniając ich dynamikę
rozwojową. Zjawiska ekonomiczne potrafi
postrzegać w perspektywie regionalnej i
globalnej, uwzględniając naturę procesów
innowacji i wymiar międzykulturowy. Wie jakie są
kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Potrafi
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o
charakterze decyzyjnym z zakresu ekonomii, a w
szczególności innowacyjnie wykonywać zadania
takie, jak: • dokonać obserwacji, opisu i
interpretacji zjawisk ekonomiczno-społecznych
wraz z pogłębioną analizą ich relacji, •

A person with the above qualification knows in
depth what concepts, methods and theories
constitute advanced general knowledge in the
field of economics and complementary sciences,
as well as detailed knowledge concerning the
functioning of markets and business entities,
taking into account their developmental
dynamics. He can perceive economic
phenomena in a regional global perspective,
taking into account the nature of innovation
processes and the intercultural dimension. He
knows what are the directions of development of
modern economics The person can solve
complex and unusual economic problems that
require decision-making and, in particular, can
innovatively perform the following tasks: •
identifying, describing and interpreting economic
and social phenomena alongside an in-depth
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opracować zaawansowane raporty, analizy,
prognozy i ekspertyzy, służące podejmowanie
poprawnych decyzji ekonomicznych w
warunkach niepewności i ryzyka, • stawiać i
weryfikować hipotezy badawcze dotyczące
procesów ekonomicznych, formułować wnioski,
w sposób rzetelny i obiektywny prowadzić i
analizować prace badawcze, • kierować
realizacją projektów ekonomicznych, • stosować
odpowiednie metody i narzędzia, w tym techniki
ICT, służące gromadzeniu i przetwarzaniu
danych do opisu i zrozumienia zjawisk
ekonomicznych, • z zastosowaniem
specjalistycznej terminologii oraz w języku
obcym na poziomie B2+ prowadzić debatę na
temat zagadnień z zakresu ekonomii i nauk
pokrewnych w zróżnicowanym zawodowo
środowisku.

analysis of their relations, • preparing advanced
reports, analyses, forecasts and expert opinions,
aimed at making correct economic decisions in
conditions of uncertainty and risk, • setting and
verifying research hypotheses on economic
processes to formulate conclusions and to
conduct and analyse research in a reliable and
objective manner, • managing the
implementation of economic projects, • using
appropriate methods and tools, including ICT
techniques, aimed at collecting and processing
data to describe and understand economic
phenomena, • using specialized terminology and
a foreign language at B2 + level to conduct a
debate on economics and related issues in a
professionally diverse environment.

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
przygotowana do pracy na stanowiskach
analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych
w: • przedsiębiorstwach produkcyjnych i
usługowych, • instytucjach doradczych. Osoba ta
jest ponadto przygotowana do założenia i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej I
przygotowana do prowadzenia działalności
badawczej.

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 and prepared to do research work.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

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 Uchwała nr 317/2013 z 20.06.2013r Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny
programowej na kierunku ekonomia
prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na
Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie – ocena pozytywna

Resolution No. 317/2013 of 20/06/2013
Presidium of the Polish Accreditation Committee
on the assessment of economics program
conducted at the first and second degree studies
with a general academic profile at the Faculty of
Economics at the University of Economics and
Innovation in Lublin - positive assessment

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
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na

. .
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kompetencje absolwenta

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

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and obtaining a EQF
level 8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi Kierunek prowadzony jest również w formie
studiów niestacjonarnych.

The course is also run in the form of part-time
studies.
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