
 

Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad programowo – dydaktycznych wydziałów Mazowieckiej w Płocku 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy studiów  

Program studiów 

 
 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek 
studiów: 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI 

Kierunek studiów: (nazwa kierunku 
musi być adekwatna do zawartości 

programu uczenia się a zwłaszcza 

do zakładanych efektów uczenia 
się) 

EKONOMIA 

Poziom uczenia się: (studia 
pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia) 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Profil uczenia się: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

PRAKTYCZNY 

Umiejscowienie kierunku w 
dziedzinie (dziedzinach) uczenia 

się: 

Dziedzina nauki, nauki społeczne:  
- dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse – wiodąca  

- dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości 

Forma studiów: (studia 
stacjonarne, studia niestacjonarne) 

STUDIA STACJONARNE 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi 
studiów: 

130 

Łączna liczba godzin 
dydaktycznych: 

1530 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta: 

MAGISTER – EKONOMIA 

Specjalność: FINANSE PUBLICZNE I ADMINISTRACJA 



Ogólne cele uczenia się oraz 

możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji uczenia się przez 

absolwentów kierunku: 

Studia oferowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki  są 

odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie rynku pracy. 
Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom wiedzy i 

kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości 
gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii. 

W ich wyniku, absolwent zdobędzie: 
1. Wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych oraz  procesów 

gospodarczych. 
2. Umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych.  

3. Wiedzę z zakresu analiz i ich zastosowań. 
4. Niezbędną wiedzę o narzędziach informatycznych. 

5. Umiejętność krytycznego  rozumienia wiedzy i praktycznego jej 
wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk ze sfery 

zawodowej. 
6. Umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych. 

7. Wiedzę zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i 

etyczny w pracy zawodowej. 
Program studiów na kierunku Ekonomia specjalność Finanse publiczne i 

administracja zakłada: 
•   umożliwienie absolwentom nabycia wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do zorganizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych, 

zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze 
finansowym, 

•   przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) 
z zakresu nauk społecznych na kierunku Finanse lub Ekonomia 

oraz pokrewnych.  
Program ten obejmuje główne elementy wiedzy ekonomicznej 

jak i podstawy matematyki  i finansów odnoszące się do 
gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i 

materialnymi, opodatkowania działalności gospodarczej. Plan 

studiów obejmuje przedmioty ukierunkowane na przekazanie 
studentom wiedzy oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych 

osobom prowadzącym działalność finansową oraz gospodarczą. 



Celem studiów jest również stworzenie warunków umożliwiających 

rozwój osobowości studenta, oraz kompetencji społecznych 
pozwalających na uczestniczenie w pracy zespołowej. 

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia specjalność 
Finanse publiczne i administracja absolwent będzie dysponował  wiedzą 

i umiejętnościami z zakresu finansów publicznych i administracji, 
funkcjonowania instytucji finansowych i banków, umiejętności analizy 

podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-
finansowych jednostek gospodarczych jak również wiedzę i 

umiejętności z matematyki, statystyki, matematyki finansowej, a także 
wiedzę ekonomiczną oraz prawną. 

Absolwenci kierunku Ekonomia specjalność Finanse publiczne i 
administracja przedsiębiorstw obok gruntownego przygotowania będą 

posiadali wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w 
rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach 

publicznych, administracji, prawa i ekonomii. Będą mogli być 

zatrudniani w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji 
państwowej, firmach doradczych, kancelariach podatkowych oraz 

jednostkach samorządowych. Absolwenci będą też przygotowani do 
podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.  

Wskazanie związku programu 
uczenia się z misją i strategią 

PWSZ w Płocku: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest uczelnią świadomą 
rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo – 

rozwojowych  i kulturowych, dynamicznie rozwijających się w globalnym 
społeczeństwie opartym na wiedzy. Misją naszej uczelni jest czynić 

wszystko, aby poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o 

najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb 
lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, była narodowi 

użyteczna. 
Realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem 

pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości 
i wolności nauczania. Działanie PWSZ w Płocku stwarza szansę dla 

zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, miast i miejscowości 
sąsiadujących, bez względu na status materialny, do zdobycia wiedzy 

teoretycznej na wysokim poziomie oraz umożliwia przygotowanie 
praktyczne do wykonywania zadań zawodowych. Uczelnia aspirując do 

miana wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego i realizując 



założone cele, służy rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza 

poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 
umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie obywatelskich 

i proeuropejskich postaw obywatelskich i społecznych1. 
Uczelnia pracuje w oparciu o założenia dotyczące rozbudowy oferty 

kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach, które odpowiadają 
na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. To pozwala na 

ustabilizowanie i ugruntowanie pozycji Uczelni w zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym.  

PWSZ w Płocku odgrywa ważną rolę w obszarze pożytku publicznego, 
gdyż jej studentami jest w większości młodzież, która ze względów 

materialnych być może nie podjęłaby studiów, gdyby szkoła wyższa nie 
znajdowała się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Uczelnia poprzez 

zwiększenie dostępności młodzieży ze środowisk o niższym statusie 
materialnym do studiów wyższych, włącza się również w działania 

przeciw wykluczeniu społecznemu i  wpisuje się w jeden z 

najważniejszych postulatów Procesu Bolońskiego.  
Kierunek studiów Ekonomia specjalność Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw jest zgodny z misją i strategią rozwoju Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020. System 

kształcenia na tym kierunku poprzez odpowiedni dobór programów 
studiów i współpracę z przedsiębiorstwami oraz placówkami 

edukacyjnymi pozwala na realizację celów Misji PWSZ w Płocku. Misją 
Uczelni jest przekazanie wiedzy teoretycznej jak i przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zadań zawodowych, na wysokim poziomie, 
co jest jednym z głównych założeń koncepcji kształcenia na tym 

kierunku. Zaplanowany proces kształcenia na studiach drugiego stopnia 
wpisuje się również w założenia strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Informatyki na lata 2016-2020, która zakłada dążenie do doskonałości 
poprzez systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług 

edukacyjnych, poszerzanie i modernizowanie infrastruktury i rozwój 

kadry naukowo-dydaktycznej poprzez elastyczne i profesjonalne oraz 
odpowiedzialne podejście do rozbudowy oferty kształcenia na nowych 

 
1 Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na lata 2016-2020, Strategia Rozwoju 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki na lata 2016-2020. 



kierunkach i specjalnościach. Jednym z głównych założeń strategii jest 

reagowanie na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy w 
połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym 

procesu kształcenia. Odpowiadając adekwatnie do oczekiwań tego 
środowiska Uczelnia jako jedyna realizowałaby proces kształcenia na 

studiach II stopnia na kierunku Ekonomia. Dopełnieniem tej działalności 
ma być zintensyfikowanie kontaktów z otoczeniem akademickim 

(krajowym i zagranicznym), samorządami lokalnymi i zawodowymi, 
innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne oraz z szeroko 

pojętymi beneficjentami działań naukowych. Misją Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Informatyki jest więc kształcenie w taki sposób, aby 

absolwenci byli przygotowani na nowe wyzwania stwarzane przez 
globalny rynek pracy.  

Wskazanie, czy w procesie 

definiowania efektów uczenia się 
oraz w procesie przygotowania i 

udoskonalenia programu studiów 
uwzględniono opinie 

interesariuszy, w tym w 
szczególności studentów, 

absolwentów, pracodawców: 

W procesie wypracowywania koncepcji kształcenia na studiach II stopnia 

na kierunku Ekonomia, profil praktyczny specjalność Finanse publiczne i 
administracja uczestniczyli interesariusze wewnętrzni jak i zewnętrzni, 

tj.: Członkowie Wydziałowej komisji dla kierunku ekonomia specjalność 
Finanse publiczne i administracja, składającej się z następujących osób: 

prof. dr hab. Janina Sawicka, prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, 
Prof. dr hab. Jacek Grzywacz, dr hab. Zbigniew Klimiuk., dr hab. Izabela 

Zawiślińska, dr hab. Bogusław Pytlik, dr Anna Nowacka,  dr Mariola 
Szewczyk-Jarocka, dr Paweł Kaczmarczyk, dr Monika Jarzębska, mgr 

Monika Szymańska, mgr inż. Marta Juzak, mgr Justyna Chojnacka, oraz 
przedstawiciel studentów. Opracowane programy zostały zatwierdzone 

przez Radę programowo – dydaktyczną Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki. 

Wymagania wstępne ( oczekiwane 

kompetencje kandydata) – 
zwłaszcza w przypadku studiów 

drugiego stopnia: 

Uchwała Nr 23/2020  Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z 

dnia 19 maja 2020  roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 51/2019 
z dnia 21 maja 2019 roku w przedmiocie warunków i trybu rekrutacji na 

studia w Mazowieckiej Uczelni w Płocku w roku akademickim 2020/2021. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy 

przedmio

tów 

Przedmiot

y  

Lic

zb

a 
pu

nkt
ów 

EC
TS 

Charakte

r zajęć 

obligator
yjny/ 

fakultaty
wny 

Przynale

żność do 

dyscypli
n 

naukow
ych (w 

przypad
ku 

przyporz
ądkowa

nia 
kierunku 

do 
więcej 

niż 
jednej 

dyscypli

ny 
naukow

ej) 

Zakładane efekty uczenia się. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Student: 

Sposoby 

weryfikacji 

zakładanyc
h efektów 

uczenia się 
osiąganych 

przez 
studenta 

Grupa 

przedmiot
ów I 

Kurs w 

języku 
obcym  

(angielski 

6 Do  

wyboru  

 Zna ogólny język akademicki oraz terminologię 

specjalistyczną z zakresu kierunku studiów 

umożliwiającą komunikację z rodzimymi 

Zaliczenie z 

oceną 

 



lub 

niemiecki) 
użytkownikami języka angielskiego i 

niemieckiego. 

Rozwija umiejętności tworzenia spójnych 

wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku 

angielskim  na tematy dotyczące danego 

kierunku kształcenia, typowe tematy z życia 

codziennego oraz tematy związane z pracą 

zawodową.  Rozwija umiejętności tworzenia i 

dokonywania interpretacji tekstów w języku 

obcym m związanych z kierunkiem kształcenia 

oraz dokonywania analiz.  Umie posługiwać się 

biegle językiem obcym na poziomie  B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Rozumie potrzebę uczenia się i 

doskonalenia znajomości języka obcego przez 

całe życie, uzupełniania swoich kompetencji, 

wiedzy i umiejętności, a także potrafi 

inspirować nauką innych.    

 

 

 

 

 

Grupa 
przedmiot

ów II 

Statystyka 
matematycz

na 

4 Obowiązk
owy  

Ekonomia 
i finanse 

Student posiada wiedzą o istniejących metodach 
wnioskowania.. 

Student zna zasady przeprowadzania badań 
empirycznych z wykorzystaniem procedur 

statystyki matematycznej oraz wymogi w 
zakresie przedstawiania wyników. 

Student potrafi dobrać narzędzia wnioskowania 
statystycznego. odpowiednie do 

przeprowadzenia analizy zjawisk. 
Potrafi zaprezentować wyniki analizy i płynące z 

niej wnioski. 

Dwa 

kolokwia. 

Egzamin  

testowy 



Student jest świadomy konieczności 

uzupełniania nabytej wiedzy i doskonalenia 

posiadanych umiejętności. 

 

Grupa 
przedmiot

ów III 

Mikroekono
mia (II) 

7 Obowiązk
owy  

Ekonomia 
i finanse 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu analiz 

mikroekonomicznych oraz modelu  zachowań 

podmiotów ekonomicznych  w warunkach 

ryzyka i niepewności.  Ma pogłębioną wiedzę o 

prawidłowościach rządzących strukturami  

rynkowymi. Potrafi praktycznie stosować wiedzę 

do  rozwiązywania złożonych problemów 

mikroekonomicznych.  Potrafi analizować 

problemy gospodarcze w zakresie struktur 

rynkowych oraz zachowań  podmiotów 

ekonomicznych w warunkach niepewności i 

ryzyka.  Jest zdolny i rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia i uzupełniania swoich 

kompetencji, wiedzy i umiejętności, a także 

potrafi inspirować nauką innych.  Wykazuje się 

inicjatywą, elastycznością i samodzielnością w 

złożonych problemach mikroekonomicznych. 

Egzamin 
pisemny i 

zaliczenie z 

oceną.  

Grupa 

przedmiot
ów IV 

Macroecono

mics II 
(Makroekon

omia  
(II ) ) 

7 Obowiązk

owy  

Ekonomia 

i finanse 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zagadnień 

makroekonomicznych związanych z koniunkturą 

gospodarczą, rynkiem pracy, finansami 

publicznymi czy rynkiem finansowym.  Potrafi 

praktycznie stosować wiedzę do  rozwiązywania 

określonych problemów  makroekonomicznych.  

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu 

makroekonomii  w celu analizowania problemów 

gospodarczych, oceny tendencji rozwojowych w 

Egzamin 

pisemny i 
zaliczenie z 

oceną. 



skali krajowej i międzynarodowej.  Jest zdolny i 

rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i 

uzupełniania swoich kompetencji, wiedzy i 

umiejętności, a także potrafi inspirować nauką 

innych.  Wykazuje się inicjatywą, elastycznością 

i samodzielnością w złożonych problemach 

makroekonomicznych.  

Grupa 
przedmiot

ów V 

Ekonomia 
menadżersk

a 
 

 

2 Obowiązk
owy  

Nauki o 
zarządza

niu i 
jakości 

/Ekonomi

a i 
finanse  

Zna etapy podejmowania decyzji 
menedżerskich. Zna modele konkurencji i ich 

wpływ na proces decyzyjny przedsiębiorstwa.  

Zna instytucje gospodarki rynkowej i ich funkcje 

w systemie gospodarczym.  Zna rolę rachunku 

kosztów i polityki cenowej we wspomaganiu 

decyzyjnych menedżera. Zna znaczenia ryzyka 

w podejmowaniu decyzji zarządczych.. Wie jak 

wykorzystać  próg rentowności w kształtowaniu 

decyzji inwestycyjnych. Potrafi wyodrębnić 

zakres problemów ekonomicznych 

wymagających decyzji menedżerskich. Rozumie 

znaczenie uwzględniania praw ekonomii w 

podejmowaniu decyzji gospodarczych. Ma 

świadomość potrzeby ciągłego podnoszenia 

poziomu wiedzy z dziedziny ekonomii w celu 

efektywniejszego podejmowania decyzji 

menedżerskich.  

Zaliczenie z 

oceną w 

formie testu 

pisemnego 

Grupa 

przedmiot
ów VI 

Ekonomia 

matematycz
na 

5 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 

Student posiada wiedzę z zakresu ekonomii 

matematycznej – zna definicje i twierdzenia. 
Potrafi rozróżniać ekonomię matematyczną i 

niematematyczną oraz ekonometrię.  

Student ma wiedzę dotyczącą modelu 
ekonomicznego. 

Test plus dwa 

kolokwia 



Student potrafi umiejętnie rozwiązywać 

zadania z zakresu rachunku różnicowego i 
różniczkowego 

Student potrafi analizować równowagę w 
ekonomii. 

Student ma świadomość roli ekonomii w 

podejmowaniu decyzji gospodarczych. 

Optymalizac

ja decyzji 
gospodarcz

ych 

Student posiada wiedzę z zakresu problemów 

optymalizacji, jako szczególnej odmiany analizy 
równowagi. 

Student posiada wiedzę z zakresu optymalizacji 

w przypadku więcej niż jednej zmiennej 
decyzyjnej i optymalizacji przy warunkach w 

postaci równań 
Student posiada umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania określonych zagadnień 
optymalizacji bez warunku ograniczającego 

Student posiada umiejętność samodzielnego 
rozwiązywania określonych zagadnień 

optymalizacji przy warunkach ograniczających 

Student jest świadomy konieczności 

uzupełniania  nabytej wiedzy. 

 

Test plus dwa 

kolokwia 

Grupa 
przedmiot

ów VII 

Rynek 
finansowy 

4 Obowiązk
owy 

Ekonomia 
i finanse 

Zna metody i sposoby wyceny instrumentów 

finansowych. Posiada pogłębioną wiedzę 

dotyczą funkcjonowania segmentów rynku 

finansowego i jego instytucji. Potrafi praktycznie 

stosować wiedzę w kwestii wyboru metod 

wyceny instrumentów finansowych. 

Wykorzystuje poszerzoną wiedzę do oceny 

wydarzeń na rynkach finansowych  i ich wpływu 

na decyzje inwestycyjne. Rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania i uzupełniania swojej 

Egzamin w 

formie testu 

plus dwa 

kolokwia 



wiedzy i umiejętności w zakresie 

funkcjonowania rynku finansowego. 

 

Grupa 
przedmiot

ów VIII 

Teoria 
organizacji i 

zarządzania 

2 Obowiązk
owy 

Nauki o 
zarządza

niu i 
jakości  

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu terminologii 

stosowanej w nauce organizacji i zarządzania. 

zna miejsce zarządzania w systemie nauk, zna 

pochodzenie nauki zarządzania i ma pojęcie na 

temat kształtowania się teorii zarządzania i jej 

powiązań z innymi dyscyplinami. Zna 

podstawowe instrumenty zarządzania 

współczesną organizacją. Potrafi interpretować 

podstawowe zjawiska ekonomiczne i społeczne 

w obszarze zarządzania oraz obserwować 

zjawiska społeczne w otoczeniu organizacji.  

Potrafi identyfikować, obserwować zjawiska i 

procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu, 

dokonać ich opisu i interpretacji w oparciu o 

podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne. Potrafi 

jasno i w sposób zrozumiały prezentować 

własne pomysły dotyczące rozwiązywania 

problemów z zakresu zarządzania. Potrafi 

dokonać analizy problemów związanych z 

zarządzaniem oraz wskazać ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w tym zakresie.  

Zaliczenie na 

ocenę 



Grupa 

przedmiot
ów IX 

Gospodaro

wanie 
kapitałem 

ludzkim 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Zna główne wskaźniki pomiaru kapitału 

ludzkiego i zna możliwości ich wykorzystania w 
zarządzaniu. Zna główne elementy procesu 

kadrowego jak i stosowane  instrumenty 
kadrowe.  

Potrafi dokonać opisu stanowisk pracy i wskazać 
możliwość wykorzystania ich w obszarze 

działania HR 

Potrafi zastosować poznane instrumenty 

zarządzania ludźmi w celu podniesienia 

efektywności działania organizacji jak i 

zaplanować ścieżkę rozwoju pracowników w 

małej firmie. 

Zaliczenie na 

ocenę 

Grupa 

przedmiot
ów X 

Ekonomia 

międzynaro
dowa 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych, jej relacjach z innymi naukami 
oraz zna jej wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy. Posiada poszerzoną wiedzę 
dotycząca działalności gospodarczej w skali 

międzynarodowej, krajowej i lokalnej oraz 
podstawowych mechanizmów funkcjonowania 

instytucji na poziomie krajowym i Unii 

Europejskiej.  Potrafi praktycznie stosować 
wiedzę do  rozwiązywania złożonych problemów 

mikroekonomicznych i makroekonomicznych.  
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu 

ekonomii i nauk społecznych w celu 
analizowania problemów gospodarczych, 

dobierając odpowiednie metody i formułując 
własne opinie. Jest zdolny i rozumie potrzebę 

ciągłego doskonalenia i uzupełniania swoich 
kompetencji, wiedzy i umiejętności, a także 

potrafi inspirować nauką innych. Wykazuje się 
inicjatywą, elastycznością i samodzielnością w 

złożonych problemach społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych .   

Zaliczenie z 

oceną 



 

Grupa 

przedmiot
ów XI 

Prawo 

gospodarcz
e 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Potrafi zdefiniować podstawowe terminy z 

zakresu prawa cywilnego i prawa 
gospodarczego, Potrafi wskazać argumenty za i 

przeciw prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Samodzielnie wyszukuje reguły prawne 

dotyczące konkretnych rodzajów działalności 
gospodarczej. Potrafi opracowywać plan 

funkcjonowania jednostki gospodarczej.  
Analizuje informacje na temat kondycji 

gospodarczej rynku i przedsiębiorców. Potrafi 
przygotować podstawowe dokumenty 

rejestracyjne dla przedsiębiorcy. Potrafi oceniać 
szanse powodzenia danego rodzaju działalności 

gospodarczej. Potrafi odróżnić działanie 
ryzykowne od prorozwojowego. Jasno określa 

preferencje co do zaplanowanej ścieżki kariery i 

ewentualnego wyboru między 
samozatrudnieniem a pracą na etacie.  Aktywnie  

poszukuje niezagospodarowanych obszarów 
rynku, ma pomysły na biznes. Posiada głęboką 

świadomość co do istnienia i funkcjonowania 

reguł wolnego rynku 

Zaliczenie z 

oceną 



Grupa 

przedmiot
ów XII 

Finanse 

ochrony 
zdrowia 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat 

publicznych i niepublicznych źródeł 
finansowania systemu ochrony zdrowia.  Zna 

zasady i uwarunkowania alokacji zasobów 

finansowych w systemie ochrony zdrowia.  

Umie wykorzystać narzędzia i metody analizy 

strategicznej w podmiotach leczniczych i innych 
działających w sferze ochrony zdrowia.  

Potrafi ocenić sytuację finansową podmiotu 
leczniczego, potrafi identyfikować przyczyny 

zadłużenia podmiotów leczniczych. Potrafi 
krytycznie ocenić różne źródła i metody 

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Egzamin w 

formie testu 

Grupa 

przedmiot
ów XIII 

Bezpieczeńs

two i 
obrona 

narodowa 

2 Obowiązk

owy 

Nauki o 

zarządza
niu i 

jakości/E
konomia i 

finanse  

Ma rozszerzoną wiedzę na temat uwarunkowań 

prawnych bezpieczeństwa narodowego i obrony 

narodowej. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie 

zarządzania kryzysowego oraz strategii 

bezpieczeństwa i obrony narodowej.  Analizuje 

oraz interpretuje aspekty prawne, związane z 

funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i 

obrony narodowej.  Potrafi identyfikować 

zagrożenia, szanse i wyzwania w dziedzinie 

bezpieczeństwa i obrony narodowej.  Zna 

prawne podstawy funkcjonowania 

mechanizmów rządzących współczesnym 

bezpieczeństwem i obroną narodową oraz 

specyfikę funkcjonowania podmiotów i 

zasadniczych struktur z punktu widzenia 

systemu bezpieczeństwa. 

Zaliczenie z 

oceną w 

formie testu 



Grupa 

przedmiot
ów XIV 

Metodyka 

pisania prac 
dyplomowy

ch 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse  
Zna i różnicuje metody, techniki i narzędzia  

badawcze. Zna i rozumie zasady 

przeprowadzania badań  oraz metody 

prezentacji wyników. Potrafi praktycznie 

stosować wiedzę w kwestii wyboru metod 

badawczych. Wykorzystuje wiedzę do 

przeprowadzenia badań i opracowania wyników. 

jest świadomy swoich możliwości analitycznych  

i poziomu wiedzy z zakresu metodologii. 

 

Zaliczenie z 

oceną  

Grupa 
przedmiot

ów XV 
 

Grupa 
przedmiot

ów 

ogólnoucz
elnianych 

do wyboru 
(2 do 

wyboru): 

1.Instytucje 
finansowe  

 

2 Do 
wyboru 

Ekonomia 
i finanse 

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczą 
funkcjonowania krajowych i zagranicznych 

instytucji finansowych.  Zna historię powstania i 
cel działania instytucji finansowych.  

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu 
funkcjonowania instytucji finansowych w celu 

analizowania sytuacji na rynku finansowym. 

wykorzystuje poszerzoną wiedzę do oceny 
wydarzeń na rynkach finansowych  i ich wpływu 

na funkcjonowanie poszczególnych instytucji 
finansowych. Rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania i uzupełniania swojej wiedzy i 
umiejętności w zakresie funkcjonowania 

instytucji finansowych. 

Zaliczenie z 
oceną w 

formie testu 

3. Finanse 
UE 

2 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczą finansów w 

Unii Europejskiej. Zna historię powstania i cel 

działania strefy euro. Wykorzystuje zdobytą 

wiedzę z zakresu funkcjonowania budżetu UE w 

celu analizowania sytuacji na rynku 

finansowym. Wykorzystuje poszerzoną wiedzę 

do oceny sytuacji finansów unii europejskiej 

oraz budżetu UE, wpływów i wydatków 

Zaliczenie z 

oceną w 

formie testu 

jednokrotneg

o wyboru 



budżetowych. Rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania i uzupełniania swojej wiedzy i 

umiejętności w zakresie funkcjonowania unii 

europejskiej.  

Grupa 

przedmiot
ów XVI 

Ekonomia 

społeczna  

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Posiada wiedzę dotyczącą najlepszych wzorów, 

przykładów samoorganizacji społecznej w kraju 
i zagranicą. Zna zasady moralnego 

postępowania w dostarczaniu dóbr, grupom o 

szczególnie niskich szansach na rynku pracy. 
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną 

do zaprojektowania użycia instrumentów 
ekonomiczno- rynkowych z prospołeczną 

intencją, w celu rozwiązania konkretnego 
problemu. Potrafi uzasadnić opinię, że działania 

rynkowe są do pogodzenia z misją realizacji 
celów społecznych.  

 
 

 
 

Zaliczenie z 

oceną 

Grupa 

przedmiot
ów XVII 

Socjologia 

organizacji 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i 
finanse/N

auki o 
zarządza

niu i 
jakości 

Posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji na 

temat struktur i instytucji społecznych oraz 

wszelkich projektów zorganizowania idealnej 

organizacji. Potrafi stosować terminologię z 

zakresu zarządzania organizacjami i strategii 

personalnych. Student nabywa umiejętności 

zaprojektowania i opisu stanowiska pracy oraz 

budowania ról organizacyjnych. Student 

wdraża się do samokształcenia, wzmacniania 

swoich kompetencji na potrzeby realizacji 

zadań zawodowych –( indywidualnych i 

Zaliczenie z 

oceną 



zespołowych) oraz w roli podwładnego lub na 

poziomie kadry kierowniczej, co pozwala mu na 

zwiększenie szans na rynku pracy.  

 

Grupa 

przedmiot
ów XVIII 

Psychologia 

w 
zarządzaniu 

2 Do  

wyboru 

Ekonomia 

i 
finanse/N

auki o 
zarządza

niu i 
jakości 

Zna psychologiczne uwarunkowania 

funkcjonowania organizacji oraz zasady etyki 
obowiązujące zarówno w grupie jak i wśród 

kadry kierowniczej. 
Posiada praktyczną umiejętność stosowania 

norm etycznych w kierowaniu grupą, 
organizacją w życiu codziennym.    

Rozumie i świadomie akceptuje zasady etyki w 

dziedzinie finansów i rachunkowości. 

 

Zaliczenie z 

oceną 

Etyka w 

finansach 
publicznych 

i 
administracj

i 

2 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i 
finanse/N

auki o 
zarządza

niu i 
jakości 

Powinien wiedzieć jakie są cele etyki w biznesie 

i tworzonych na jej polu kodeksów zawodowych. 
Potrafi określić jakie problemy natury etycznej  

pojawić się mogą w pracy zawodowej. Powinien 
wiedzieć w jaki sposób rozwiązywać dylematy 

etyczne i szukać odpowiedzi na nurtujące 
problemy. Dostrzega korzyści płynące z bycia 

osobą etyczną w pracy zawodowej oraz posiada 

motywację do pogłębiania tego rodzaju 
kompetencji w przyszłości. 

 

Zaliczenie z 

oceną w 
formie 

kolokwium 

Grupa 

przedmiot
ów XIX 

 

Seminarium 

magisterski
e 

10 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 
 

Student zna podstawowe elementy wiedzy z 

dziedziny, z której przygotowuje pracę 
magisterską.  Student zna główną literaturę 

przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę 
pracy magisterskiej.  Student zna metody i 

Zaliczenie z 

oceną 



Grupa 

przedmiot
ów 

seminaryj
nych: 

techniki wykorzystywane do napisania i obrony 

pracy magisterskiej.  Student potrafi 
sformułować cel pracy,  problemy i pytania 

badawczej. Student potrafi rozwiązać dany 
problem badawczy analizując i interpretując 

uzyskane wyniki oraz wyciągając z nich wnioski.  
Student posiada umiejętność pisania tekstu 

naukowego.  Student samodzielnie stawia 
pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi.  

Student aktywnie uczestniczy w dyskusji 
seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w 

trakcie dyskusji sugestii.  Student 
wykorzystując zdobytą wiedzę ekonomiczną 

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i 
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w 

zakresie nauk ekonomicznych.  

Praca 

magisterska 

2    Zaliczenie z 

oceną 

Grupa 

przedmiot
ów XX 

 

Praktyka 

zawodowa 

10 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i 
finanse/n

auki o 
zarządza

niu i 
jakości  

Zna zasady funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych i innych organizacji w otoczeniu 

lokalnym i regionalnym.  Ma wiedzę dotyczącą 

obowiązujących procedur, organizacji pracy, 

trybów przepływu informacji i dokumentów a 

także wymagań dotyczących stanowiska pracy. 

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę teoretyczną i pozyskiwać danę celem 

realizacji określonych zadań w danym 

podmiocie. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę 

do rozstrzygania dylematów pojawiających się 

w trakcie praktyki. Doskonali zdolności 

interpersonalne w komunikowaniu się z 

otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz jednostki. 

Zaliczenie z 

oceną 



 

 

Ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby 

dalszego doskonalenia oraz rozwoju. Ma 

świadomość kształtowania zdolności ważnych w 

komunikacji i współpracy zespołowej na różnych 

poziomach organizacji. Rozumie podstawowe 

zasady etyki zawodowej, bierze 

odpowiedzialność za przyjęte zadania.  

 

Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się  

dla specjalności: FINANSE PUBLICZNE I ADMINISTRACJA 

Grupa 

przedmi
otów XXI 

 

Laboratoriu

m 
informatycz

ne z zakresu 
finansów  

publicznych 
i 

administracj
i 

4 Obowiązk

owy  

Ekonomia 

i finanse 

Ma wiedzę na temat narzędzi informatycznych 

stosownych w ekonomii do  
gromadzenia i analizowania danych. Potrafi 

wykorzystać wiedzą teoretyczną  
do analizowania problemów z zakresu finansów 

publicznych i administracji z  
wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Nabywa kompetencje pracy  
zespołowej.  

Zaliczenie 

z oceną 

Grupa 

przedmi
otów 

XXII 
 

 
 

 
 

 

Gospodarka 

przestrzenn
a w gminie 

4 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw 

gospodarki przestrzennej i jej miejsca w 
systemie nauk oraz powiązań z innymi 

dziedzinami. Zna prawidłowości i mechanizmy 
rządzące rozmieszczeniem działalności ludzkiej w 

przestrzeni w ujęciu teoretycznym i 
praktycznym. 

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
społeczne i ekonomiczne w zakresie podstaw 

gospodarki przestrzennej. Sprawnie posługuje 
się normami, regułami i standardami w celu 

rozwiązywania konkretnych problemów w 
gospodarce przestrzennej. 

Egzamin 

pisemny 
zaliczany 

na ocenę 
(w). 

Kolokwiu
m 

zaliczenio
we na 

ocenę 
(ćw.).  



Grupa 

przedmi
otów 

XXIII  

Bezpieczeńs

two lokalne 

4 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 

Potrafi określić podstawowe determinanty 

porządku publicznego i bezpieczeństwa 
lokalnego. Potrafi dokonać oceny  i  analizy 

zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostki i 
wspólnoty. Potrafi zidentyfikować organ 

posiadający właściwe kompetencje do 
zapewnienia bezpieczeństwa i walki z ryzykiem 

zagrożeń.  
Potrafi stworzyć uproszczony plan 

zabezpieczenia danego obszaru aktywności 
obywatela i organów państwa. Sporządza 

podstawowe dokumenty właściwe dla realizacji 
bezpieczeństwa lokalnego. Potrafi przeprowadzić 

analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do 
podejmowania działań zapobiegawczych. 

Posiada dobrą orientację w metodach szacowania 

i zapobiegania ryzyka. Potrafi wykorzystać 
dotychczas zdobytą wiedzę do rozpoznania 

zagrożeń i ocenić sposoby walki z nimi.  

Zaliczenie 

z oceną w 
formie 

testu 
jednokrot

nego 
wyboru. 

Sektor 

publiczny i 
jego rola w 

gospodarce 

4 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 

Ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych 

aspektów funkcjonowania administracji 
publicznej i gospodarczej. Ma rozszerzoną 

wiedzę na temat zjawisk, procesów i analiz 
finansowych w sektorze publicznym. Ma 

pogłębioną wiedzę o strukturach organizacji 

użyteczności publicznej i ich relacjach z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Potrafi 

krytycznie analizować, oceniać i interpretować 
zjawiska ekonomiczne i społeczne. Sprawnie 

posługuje się normami, regułami i standardami 
w celu rozwiązywania konkretnych problemów z  

zakresu finansów publicznych i administracji. 
Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy w wymiarze zawodowym i 
interdyscyplinarnym.  

Zaliczenie 

z oceną w 
formie 

testu 



Grupa 

przedmi
otów 

XXIV 

Organizacja 

instytucji 
pomocy 

społecznej i 
rynku pracy 

5 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Student posiada wiedzę dotyczącą 

funkcjonowania konkretnych instytucji pomocy 
społecznej z uwzględnieniem aspektu prawno-

organizacyjnego oraz instytucji rynku pracy. Ma 
zaawansowaną wiedzę o strukturach 

konkretnych instytucji pomocy społecznej oraz 
instytucjach rynku pracy. 

Student diagnozuje w sposób właściwy problemy 
społeczne i dokonuje ich analizy, wskazując na 

podmioty rozwiązujące je. 
Student zdobywając i doskonaląc wiedzę 

prezentuje swoje poglądy w zakresie instytucji 
pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy. 

Egzamin 

pisemny 
zaliczany 

na 
ocenę(w)

. 
Kolokwiu

m 
zaliczenio

we na 
ocenę 

(ćw.) 

Grupa 

przedmi
otów 

XXV 
 

Finanse i 

zamówienia 
publiczne 

4 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla 

finansów publicznych, określić  
specyfikę instytucji sektora finansów publicznych 

i zasady ich działania.  
Potrafi określić zadania sektora publicznego, 

przyporządkować je do  
określonych organów i wskazać sposoby oraz 

tryby realizacji. Zna podstawy i  
zasady gospodarki budżetowej i rozumie jej 

mechanizmy. 
Potrafi przygotować uproszczony schemat planu 

finansowego jednostki sfp z  

podziałem na elementy klasyfikacji budżetowej. 
Potrafi opracować  

uproszczony plan procedury udzielenia 
zamówienia publicznego i sporządzić  

SIWZ. 
Potrafi rozwijać swoją wiedzę w oparciu o analizę 

tekstów aktów prawnych i  
rozumie rolę reguł prawnych w zakresie 

dysponowania środkami  
publicznymi. Potrafi rozwiązać proste problemy 

pojawiające się w relacjach  

Kolokwiu

m 
zaliczenio

we w 
formie 

testu 



między sektorem publicznym i prywatnym, w 

szczególności w zakresie  
zlecania zadań publicznych. 

Grupa 
przedmi

otów 
XXVI 

Wycena 
mienia 

publicznego 

4 Obowiązk
owy 

 
 

Ekonomia 
i finanse 

 
 

Ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych 
aspektów gospodarowania mieniem publicznym i 

jego zasad wyceny.  Posiada pogłębioną wiedzę 
w zakresie metodyki, procedur, analizy zalet i 

wad metod wyceny mienia publicznego.  
Sprawnie posługuje się założeniami i wytycznymi 

oraz pozostałymi źródłami informacji w celu 
zastosowania określonej metody wyceny 

nieruchomości.  Potrafi przeprowadzić różnymi 
technikami i procedurami wycenę mienia 

publicznego w aspekcie przyjętych założeń i celu 

określania wartości zasobów. 
Dysponuje kompetencjami pracy zespołowej 

odnoszącej się do wspólnej realizacji zadań 
projektowych, opartych na komunikacji 

wewnątrz grupy. 

Dwa 
kolokwia 

składając
e się z 3 

zadań do 
rozwiąza

nia plus 
10 pytań 

testowyc
h. 

Grupa 

przedmi
otów  

XXVII 

Komunikacj

a i 
negocjacje 

4 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Student powinien umieć scharakteryzować 

podstawowe procesy zachodzące podczas 
negocjacji oraz je sklasyfikować. 

Wykorzystuje techniki komunikacyjne 

(zachowania werbalne i niewerbalne) by 
przekazać komunikat rozmówcy w celu podjęcia 

prawidłowej decyzji logistycznej.  Student 
powinien samodzielnie rozwiązać sytuacje 

konfliktowe i problemowe poprzez zastosowanie 
odpowiednich technik i stylów negocjowania. 

Student powinien samodzielnie zaprojektować 
odpowiednie metody negocjowania oraz je 

wykorzystać w praktyce. 

Kolokwiu

m 
zaliczenio

we na 

ocenę 

Grupa 

przedmi

Audyt 

wewnętrzny 

w sektorze 

2 Obowiązk

owy  

Ekonomia 

i finanse  

Zna zasady funkcjonowania (w szczególności 

gospodarowania środkami publicznymi) 

jednostek sektora publicznego. Zna regulacje 

Zaliczenie 

z oceną – 

test 



otów  

XXVIII 

finansów 

publicznych  

prawne i procedury w zakresie kontroli 

gospodarowania środkami publicznymi. Zna i 
rozumie procedurę audytu wewnętrznego 

przeprowadzanego w jednostkach sektora 
publicznego. Potrafi wskazać nadużycia w 

procedurze gospodarowania środkami 
publicznymi. Zna zasady etyki funkcjonujące w 

sektorze publicznym. 

jednokrot

nego 
wyboru, 

20 pytań 
(zaliczeni

e 55%), 

Grupa 

przedmi

otów  
XXIX 

Partnerstwo 

publiczno-

prywatne 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów 

wykorzystania kapitału prywatnego oraz 

profesjonalnych umiejętności realizacji usług 
publicznych.  Posiada wiedzę na temat 

doświadczeń innych państw oraz odnośnie 
polskich i unijnych regulacji prawnych 

dotyczących PPP. 
Wykształcenie umiejętności analizy 

ekonomicznych i społecznych uwarunkowań 
realizacji usług publicznych.  Techniki analizy 

korzystności PPP versus tradycyjne metody 
realizacji usług publicznych. 

Umiejętność posługiwania się różnymi 
technikami montażu finansowego, adekwatnymi 

dla odmiennych celów realizacji projektów 
świadczenia usług publicznych. 

Zaliczenie 

w formie 

testowej 
na ocenę 

Grupa 

przedmi
otów 

XXX 

Organizacje 

użyteczności 
publicznej 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia 

i finanse 

Ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych 

aspektów funkcjonowania podmiotów w sektorze 
użyteczności publicznej.  Posiada poszerzoną 

wiedzę w zakresie rodzajów i form organizacji 
użyteczności publicznej a także charakterze 

powiązań instytucji z otoczeniem. 
Potrafi zaprezentować analityczne podejście w 

rozpoznaniu  składowych procesów zarządzania 
w obszarze funkcjonowania różnych instytucji 

publicznych.  Potrafi zanalizować uwarunkowania 
procesów zarządzania i tworzenia strategii 

Zaliczenie 

w formie 
kolokwiu

m, 
składając

ego się z 
2 

przykładó
w do 

analizy i 
15 pytań 



rozwoju organizacji użyteczności publicznej w 

powiązaniu ze zmianami w otoczeniu. 
Posiada świadomość istotności zasad etyki i 

procedur formalnych posiadających odniesienie 
w zarządzaniu organizacją użyteczności 

publicznej 

testowyc

h. 

Grupa 

przedmi
otów 

XXXI 

Projekty UE 

w sektorze 
publicznym 

5 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 

Posiada wiedzę na temat prawno–

ekonomicznych aspektów zarządzania 
projektami UE w sektorze publicznym.  Posiada 

wiedzę dotyczącą struktury i organizacji 

zespołów projektowych w konkretnych 
projektach UE realizowanych w sektorze 

publicznym. 
Potrafi wyjaśnić zasady pozyskiwania środków 

finansowych UE na poprawę funkcjonowania 
sektora publicznego.  Potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną do zaplanowania i opisu wzorcowego 
projektu UE w sektorze publicznym. 

Wykazuje potrzebę stałego i samodzielnego 
aktualizowania wiedzy. 

Egzamin 

pisemny 
na ocenę 

Finansowani

e inwestycji 
ze środków 

UE 

Ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych 

aspektów funkcjonowania administracji 
publicznej i gospodarczej. Ma rozszerzoną wiedzę 

na temat zjawisk, procesów i analiz finansowych 
w sektorze publicznym. Ma pogłębioną wiedzę o 

strukturach organizacji użyteczności publicznej i 
ich relacjach z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 
Potrafi krytycznie analizować, oceniać i 

interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne. 
Sprawnie posługuje się normami, regułami i 

standardami w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów z  zakresu finansów publicznych i 

administracji. 

Zaliczenie 

z oceną w 
formie 

egzaminu 



Nabywa kompetencje pracy zespołowej, 

zachowań organizacyjnych oraz komunikacji 
wewnątrz jednostki i poza nią.    

Grupa 
przedmi

otów  
XXXII 

System 
podatkowy 

5 Obowiązk
owy 

Ekonomia 
i finanse 

Wie jak dobierać dane w dla celów podatkowych. 

Umie opisać rolę podatków w podejmowaniu 

decyzji. Ma rozszerzoną wiedzę o podatkach, 

ustawach podatkowych, umie szukać 

niezbędnych informacji. 

 

Wie jak przygotować oraz analizować dane do 

szacowania podatków. Umie łączyć dane do 

prognozowania podatku. Potrafi kalkulować 

ryzyko podatkowe. 

 

Rozumie potrzebę współpracy z działem 

księgowym.  Ma świadomość rangi doradztwa 

podatkowego.  Ma zorientowanie na korzystne 

wykorzystywanie przepisów. 

Wykład – 
egzamin 

pisemny 
zaliczany 

na ocenę, 
test 

zamknięt
y. 

Ćwiczenia 
– dwa 

kolokwia, 
zaliczane 

na 
punkty i 

ocenę. 

Grupa 

przedmi
otów  

XXXIII 

Rachunkowo

ść 
budżetowa 

7 Do 

wyboru 

Ekonomia 

i finanse 

Ma dobrą znajomość prawno-ekonomicznych 

aspektów funkcjonowania administracji 
publicznej i gospodarczej. Ma rozszerzoną wiedzę 

na temat zjawisk, procesów i analiz finansowych 
w sektorze publicznym. Ma pogłębioną wiedzę o 

strukturach organizacji użyteczności publicznej i 
ich relacjach z otoczeniem społeczno-

gospodarczym . 
Potrafi krytycznie analizować, oceniać i 

interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne. 

Zaliczenie 

jest na 
ocenę – 

test. 
Egzamin 

– test 
jednokrot

nego 
wyboru. 



 

  

Sprawnie posługuje się normami, regułami i 

standardami w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów z  zakresu finansów publicznych i 

administracji. Potrafi zaprojektować i 
przeprowadzić badania, sporządzić raporty i 

zestawienia, oceniać zależności na poziomie 
instytucji i regionalnym w zakresie finansów 

publicznych i administracji. 
Nabywa kompetencje pracy zespołowej, 

zachowań organizacyjnych oraz komunikacji 
wewnątrz jednostki i poza nią.  Rozumie i 

akceptuje zasady etyki i systemów 
normatywnych w dziedzinie finansów 

publicznych i administracji oraz społecznym. 
Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania i 

doskonalenia wiedzy w wymiarze zawodowym i 

interdyscyplinarnym .  

Strategie 

rozwoju 
regionalneg

o 

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania 

samorządu terytorialnego ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki rozwoju lokalnego 

i regionalnego; Posiada zaawansowana wiedzę z 
zakresu zarządzania strategicznego w 

jednostkach samorządu terytorialnego. 
Potrafi dokonać analizy wybranych elementów 

strategii rozwoju gminy;  Sprawnie posługuje się 

zasadami i procedurami  niezbędnymi do 
formułowania strategii rozwoju regionalnego.   

Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania 
wiedzy z zakresu strategii rozwoju regionalnego.   

Wykład – 

zaliczenie 
w formie 

egzaminu 
pisemneg

o. 
Konwersa

torium – 

kolokwiu
m 

zaliczenio
we. 



 

SZCZEGÓŁOWE WSKAŹNIKI PUNKTACJI ECTS* 
 

     

   

Grupa 

przedmiotów  
 

 
 

 

 

Przedmioty LICZBA 

PUNKTÓW ECTS, 
którą student 

uzyskuje na 
zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego 
udziału 

nauczycieli 
akademickich 

Liczba punktów 

ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach 

zajęć o charakterze 
praktycznym, w tym 

zajęć 

laboratoryjnych i 
projektowych 

Liczba punktów 

ECTS, którą student 
musi uzyskać w 

ramach zajęć z 
zakresu nauk 

podstawowych, do 

których odnoszą się 
efekty uczenia się 

dla określonego 
kierunku, poziomu i 

profilu uczenia się 

 

Grupa przedmiotów uczenia się ogólnego 
 

Grupa 

przedmiotów I 

Kurs w języku 

obcym 

3,2 6,0 6,0 

Grupa przedmiotów podstawowych 

Grupa 
przedmiotów II 

Statystyka 
matematyczna 

2,6 2,4 4,0 

Grupa 
przedmiotów III 

Mikroekonomia (II) 3,6 3,4 7,0 

Grupa 

przedmiotów IV 

Macroeconomics II 

(Makroekonomia II) 

3,6 3,4 7,0 

Grupa 

przedmiotów V 

Ekonomia 

menadżerska 

1,4 0 2,0 

Grupa 
przedmiotów VI 

Ekonomia 
matematyczna 

2,6 2,4 5,0 

Optymalizacja 
decyzji 

gospodarczych 



Grupa 

przedmiotów VII 

Rynek finansowy 2,6 2,5 4,0 

Grupa 

przedmiotów 
VIII 

Teoria organizacji i 

zarządzania 

1,4 0 2,0 

Grupa 

przedmiotów IX 

Gospodarowanie 

kapitałem ludzkim 

1,4 0 2,0 

Grupa 

przedmiotów X 

Ekonomia 

międzynarodowa 

1,4 0 2,0 

Grupa 

przedmiotów XI 

Prawo gospodarcze 1,2 0 2,0 

Grupa 
przedmiotów XII 

Finanse ochrony 
zdrowia 

0,6 0 1,0 

Grupa 
przedmiotów 

XIII 

Bezpieczeństwo i 
obrona narodowa 

1,4 0 2,0 

Grupa 
przedmiotów 

XIV 

Metodyka pisania 
prac dyplomowych 

1,0 1,0 1,0 

 

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych do wyboru (2 do wyboru) 

 

Grupa 

przedmiotów 

XIV 

Instytucje finansowe  2,0 0 4,0 

Finanse UE 

 

Grupa przedmiotów humanistycznych i społecznych  
 

Grupa 

przedmiotów XV 

Ekonomia społeczna  1,5 0 2,0 



Grupa 

przedmiotów 

XVI 

Socjologia 

organizacji 

0,68 0 1,0 

Grupa 
przedmiotów 

XVII 
Przedmioty do 

wyboru 

Psychologia i etyka 
w zarządzaniu 

1,2 2,0 2,0 

Etyka w finansach 

publicznych i 
administracji 

Grupa przedmiotów seminaryjnych 

Grupa 

przedmiotów 
XVIII 

Seminarium 

magisterskie 

5,4 10,0 10,0 

Praca magisterska 0 2,0 2,0 

Przedmiot praktyczny 

Grupa 
przedmiotów 

XIX 

Praktyka zawodowa 14,5 10,0 10,0 

 
Grupa przedmiotów specjalizacyjnych – Finanse publiczne i administracja 

 

Grupa 

przedmiotów 
XX 

Laboratorium 

informatyczne z 
zakresu finansów 

publicznych i 
administracji 

2,4 4,0 4,0 

Grupa 

przedmiotów 
XXI 

Gospodarka 

przestrzenna w 
gminie 

2,4 2,0 4,0 

Grupa 
przedmiotów 

XXII 

Bezpieczeństwo 
lokalne 

2,0 4,0 4,0 

Sektor publiczny i 

jego rola w 
gospodarce 



Grupa 

przedmiotów 
XXIII 

Organizacja instytucji 

pomocy społecznej i 
rynku pracy 

2,6 2,8 5,0 

Grupa 
przedmiotów 

XXIV 

Finanse i zamówienia 
publiczne 

2,0 4,0 4,0 

Grupa 
przedmiotów 

XXV 

Wycena mienia 
publicznego 

2,0 4,0 4,0 

Grupa 

przedmiotów 
XXVI 

Komunikacja i 

negocjacje 

2,4 4,0 4,0 

Grupa 

przedmiotów 
XXVII 

Audyt wewnętrzny w 

sektorze finansów 
publicznych 

1,4 0,8 2,0 

Grupa 
przedmiotów 

XXVIII 

Partnerstwo 
publiczno-prywatne 

1,52 0 2,0 

Grupa 
przedmiotów 

XXIX 

Organizacje 
użyteczności 

publicznej 

1,15 0 2,0 

Grupa 

przedmiotów 
XXX 

Projekty UE w 

sektorze publicznym 

3,0  

3,2 
  

5,0 

Finansowanie 
inwestycji ze środków 

UE  

Grupa 

przedmiotów 
XXXI 

System podatkowy 3,0 2,8 5,0 

Grupa 

przedmiotów 
XXXII 

Rachunkowość  

budżetowa 

4,8 3,8 7,0 

Strategie rozwoju 

regionalnego 

RAZEM 83,95 80,5 130 

 



  



Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 

z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: 

3,85 % 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek 

wyboru grupy przedmiotów: 

42,31 % 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin (w 

przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dziedziny) 

Dziedzina nauki, nauki 

społeczne:  

- dyscyplina naukowa: ekonomia 
i finanse – wiodąca 93%  

- dyscyplina naukowa: nauki o 
zarządzaniu i jakości 7% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje 
realizując grupy zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym służące zdobywaniu przez studenta umiejętności 
praktycznych i kompetencji społecznych (dotyczy profilu praktycznego)  

78,46 % 

 

Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.  

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady programowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Informatyki w dniu  18 czerwca  2020 r. , Uchwała Nr 13/2020 oraz Uchwała Nr 14/2020. 

 

Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Dr Mariola Szewczyk – Jarocka 

 

(Podpis Dziekana) 

 

* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych – zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu nie 

jest sumą kolumn: „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych warsztatowych i projektowych”, „Liczba punktów ECTS, którą student 



musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których 

odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, poziomu i profilu uczenia się”. np. przedmiot „X” - 

przewidziany w programie studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 

2 pkt ECTS powinien zostać rozpisany : 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich” – 1 ECTS; 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych warsztatowych i projektowych” - 2 ECTS; 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 

właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu uczenia się” – 2 ECTS. 

 

 

 

  



Plan studiów 
 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Kierunek studiów: 

 

EKONOMIA  

Specjalność uczenia się: Finanse publiczne i administracja 

Poziom uczenia się 

 

Studia drugiego stopnia 

Profil uczenia się: 

 

Praktyczny 

Formy studiów: 
 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 
 

4 

Liczba punktów ECTS: 

 

130 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1530 

 

  



I semestr 
 

Kod 

przedmiotu 
W systemie 

USOS 

Nazwa grupy/przedmiotu Forma zajęć i 

liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Forma zaliczenia 

EM/P/JZO Kurs w języku obcym (jęz. 
Angielski lub niemiecki) 

30 ćw 3 zal 

EM/P/STM Statystyka matematyczna 15 w+30 ćw 4 egz 

EM/P/MIK Mikroekonomia (II) 30 w+30 ćw 7 egz 

EM/P/MAK    Macroeconomics II 
(Makroekonomia (II)) 

30 w+30 ćw 7 egz 

EM/P/EKM Ekonomia menadżerska 30 w 2 zal 

EM/P/SOR Socjologia organizacji 15 w 1 zal 

EM/P/ESPOŁ Ekonomia społeczna 30 w 2 zal 

EM/P/TOZ Teoria organizacji i zarządzania 30 w 2 zal 

EM/P/FOZ Finanse ochrony zdrowia 15 w 1 egz 

EM/P/MPPD Metodyka pisania prac 

dyplomowych  

30 ćw 1 zal 

Razem 345 godzin 30  

 

  



II semestr 
 

Kod przedmiotu 

W systemie USOS 

Nazwa 

grupy/przedmiotu 

Forma 

zajęć i 
liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

EM/P/FPIA/LIA Laboratorium informatyczne 

z zakresu finansów 
publicznych i administracji 

30 lab 4 zal 

EM/P/JZO Kurs w języku obcym (jęz. 

angielski lub niemiecki) 

30 ćw 3 zal 

EM/P/INF 

EM/P/FINUE 

Przedmioty 

ogólnouczelniane : 
Instytucje 

finansowe/Finanse UE (dwa 

do wyboru) 

60 w 4 zal 

EM/P/EMAT 

EM/P/ODG 

Ekonomia matematyczna/ 

Optymalizacja decyzji 
gospodarczych 

15 w+15 ćw 5 egz 

EM/P/RNF   Rynek finansowy 15 w+30 ćw 4 egz 

EM/P/PWZ 
EM/P/FPIA/EWFPIA 

Psychologia w zarządzaniu/  
Etyka w finansach 

publicznych i administracji 

15 ćw 2 zal 

EM/FPIA/GPG Gospodarka przestrzenna w 

gminie 

15 w+15 ćw 4 egz 

EM/FPIA/BEL 
EM/FPIA/SPR 

Bezpieczeństwo lokalne/ 
Sektor publiczny i jego rola 

w gospodarce 

30 ćw 4 zal 

Razem 270 godzin 30  

 

  



III semestr 
 

Kod przedmiotu 

W systemie USOS 

Nazwa 

grupy/przedmiotu 

Forma 

zajęć i 
liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 
ECTS 

Forma 

zaliczenia 

EM/P/BNR Bezpieczeństwo i obrona 

narodowa 

30 w 2 zal 

EM/P/GKL Gospodarowanie kapitałem 
ludzkim 

30 w 2 zal 

EM/P/EKMI Ekonomia międzynarodowa 30 w 2 zal 

EM/P/PRG Prawo gospodarcze 30 w 2 zal 

EM/P/FPIA/OIP Organizacja instytucji 

pomocy społecznej rynku 
pracy 

15 w+30 ćw 5 egz 

EM/P/FPIA/FZP Finanse i zamówienia 

publiczne 

30 ćw 4 zal 

EM/P/FPIA/WMP Wycena mienia publicznego 30 ćw 4 zal 

EM/P/FPIA/KIN Komunikacja i negocjacje 30 ćw 4 zal 

EM/P/SEM Seminarium magisterskie 30 ćw 5 zal 

Razem 285 godzin 30  

 

  



 
semestr IV 

 

Kod przedmiotu 
W systemie USOS 

Nazwa 
grupy/przedmiotu 

Forma 
zajęć i 

liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

EM/P/FPIA/AWWSFP Audyt wewnętrzny w 
sektorze finansów 

publicznych  

30 w 2 zal 

EM/P/FPIA/PPP Partnerstwo publiczno-
prywatne 

30 w 2 zal 

EM/P/FPIA/OUP Organizacje użyteczności 
publicznej 

30 w 2 zal 

EM/P/FPIA/PSP 

 
EM/FPIA/FIŚ 

Projekty UE w sektorze 

publicznym/ 
Finansowanie inwestycji ze 

środków UE 

15 w+30 ćw 5 egz 

EM/P/FPIA/SSP System podatkowy 15 w+30 ćw 5 egz 

EM/P/FPIA/RAB 

EM/P/FPIA/SRR 

Rachunkowość budżetowa/  

Strategie rozwoju 
regionalnego 

30 w+30 ćw 7 egz 

EM/P/SEM Seminarium magisterskie 30 ćw 5 zal 

 Praca magisterska   2  

EM/P/PRZ Praktyka zawodowa 360 ćw 10 zal 

Razem 630 godzin 40  

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.  

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu  Rady programowo – dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki w dniu 18 czerwca  2020 r., Uchwała Nr 13/2020 oraz Uchwała Nr 14/2020. 
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