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Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa kierunku studiów (nazwa kierunku powinna 

być adekwatna do zawartości programu studiów oraz do 

zakładanych efektów uczenia się) 

EKONOMIA 

Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

Poziom studiów (studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów (ogólnoakademicki, praktyczny) Praktyczny 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub 

dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia 

się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w 

przypadku przyporządkowania kierunku do więcej 

niż jednej dyscypliny oraz określeniem dla każdej 

z tych dyscyplin procentowego udziału liczby 

punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej 

do ukończenia studiów (w zaokrągleniu do liczb 

całkowitych) (nazwę dyscypliny należy podać zgodnie 

z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

 
Dziedzina nauki, nauki społeczne:  

- dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse – wiodąca 94 
% 

- dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości 6% 
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sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) 

Forma studiów (studia stacjonarne, studia 

niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów koniecznych do ukończenia 
studiów 

 

6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie studiów 

180 

Łączna liczba godzin zajęć 2820 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Przewidywana liczba studentów (dla całego cyklu 

kształcenia) – dotyczy kierunku nowotworzonego  

Nie dotyczy 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów kierunku 

Oferta kształcenia jest odpowiedzią na społeczne 

zapotrzebowanie rynku pracy. Studia zaprojektowane 
zostały z myślą o przekazaniu studentom wiedzy i 

kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie 
rzeczywistości gospodarczej ze szczególnym 

uwzględnieniem ekonomii. 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku 

ekonomia o profilu praktycznym zdobędzie wiedzę z 
zakresu zagadnień ekonomii, procesów gospodarczych, 

analizy oraz zastosowań narzędzi informatycznych. 
Nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów 

ekonomicznych, krytycznego  rozumienia wiedzy i 



Załącznik nr 2 do Wytycznych  
do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 

praktycznego jej wykorzystania do opisu oraz analizy 
procesów i zjawisk ze sfery zawodowej. Posiądzie 

umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych i 
zdolność do zachowywania się w sposób profesjonalny i 

etyczny w pracy zawodowej. 
Program studiów na kierunku Ekonomia specjalność 

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 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 II stopnia 
(magisterskich) z zakresu nauk społecznych na 

kierunku Finanse lub Ekonomia oraz pokrewnych. 
Program ten obejmuje główne elementy wiedzy 

ekonomicznej jak i podstawy matematyki 
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. 

Kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia 
specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

absolwent będzie dysponował  wiedzą i umiejętnościami 
z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania 

instytucji finansowych i banków, umiejętności analizy 
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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.   
Studia stworzają również warunki umożliwiające rozwój 

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

Absolwenci kierunku ekonomia (specjalność finanse i 

rachunkowość przedsiębiorstw) obok gruntownego 

przygotowania będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną 

pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. 

Będą mogli być zatrudniani w bankach, sektorze 

finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach 

inwestycyjnych, urzędach skarbowych, firmach 

doradczych, kancelariach podatkowych oraz 

samorządach i gminach. Absolwenci będą też 

przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności 

gospodarczej.  

Wskazanie związku programu studiów z misją i 

strategią Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na 
kierunku ekonomia nawiązuje do misji i Strategii Rozwoju 

Uczelni na lata 2021-2025, odpowiada także celom, które 
zostały określone w Strategii Wydziału i jest zgodna z 

polityką  jakości kształcenia. Koncepcja kształcenia 
opiera się na celach strategicznych, a w szczególności na: 

„zapewnieniu wysokiej jakości procesu dydaktycznego i 
jego obsługi”. Realizacja celów strategicznych i 
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operacyjnych za pomocą odpowiednio dobranych działań 
pozwala studentom zdobyć wiedzę teoretyczną na 

wysokim poziomie oraz umożliwia solidne przygotowanie 
praktyczne do wykonywania zadań zawodowych w 

przyszłości. Kształcenie studentów na kierunku ekonomia 
opiera się na tworzeniu równowagi pomiędzy 

zdobywaniem wiedzy teoretycznej a umiejętnościami 
praktycznymi z uwzględnieniem potrzeb gospodarki 

krajowej, regionalnej i lokalnej. 

Koncepcja kształcenia na kierunku ekonomia  
odzwierciedla działania Uczelni na rzecz kształcenia 

kompetentnych kadr wyposażonych w specjalistyczną i 
praktyczną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych. 

Ponadto odpowiada na potrzeby rynku pracy oraz 
otoczenia społeczno – gospodarczego. Kształtowane są 

kompetencje społeczne oraz w sposób świadomy została 
połączona praktyka gospodarcza z wiedzą teoretyczną z 

zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. 

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych 

utworzenia studiów oraz zgodności efektów 

uczenia się z tymi potrzebami (czy w procesie 

definiowania efektów uczenia się oraz w procesie 

przygotowania i udoskonalenia programu studiów 

uwzględniono opinie interesariuszy, studentów, 

absolwentów, pracodawców) 

 

 

W procesie opracowania koncepcji kształcenia, a 
następnie jej doskonalenia biorą udział interesariusze 

zewnętrzni (przedstawiciele otoczenia społeczno-
gospodarczego) i wewnętrzni (pracownicy dydaktyczni i 

badawczo-dydaktyczni, studenci oraz przedstawiciel 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi), 

którzy stanowią Radę Programowo-Dydaktyczną. Jest to 

organ doradczy i opiniodawczy, funkcjonujący w 
strukturze Wydziału. Skład Rady Programowo-

Dydaktycznej jest określony w Statucie. Kompetencje 
tego organu obejmują m.in.: opiniowanie efektów 

uczenia się i programów studiów, analizę bazy 
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dydaktycznej niezbędnej do realizacji programu studiów, 
opiniowanie nowych kierunków studiów oraz specjalności 

kształcenia. Ponadto członkowie Rady Programowo-
Dydaktycznej dokonują oceny procesu kształcenia 

zgodnie z obowiązującym w Uczelni wewnętrznym 
systemem zapewnienia jakości kształcenia.  

Doskonalenie procesu kształcenia na kierunku 
ekonomia poprzedzone jest konsultacjami w zakresie 

konstrukcji programu studiów, np. sekwencji 

prowadzonych zajęć dydaktycznych, realizowanych treści 
lub wprowadzania nowych przedmiotów z 

przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz 
pracownikami Uczelni i studentami. W celu pogłębienia 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
Uczelnia podpisała wiele umów, m in. z: biurami 

rachunkowymi, urzędami skarbowymi, urzędami gmin, 
bankami, zakładem ubezpieczeń społecznych, których 

zakres obejmuje również organizację wykładów 
otwartych, warsztatów i realizację praktyk zawodowych. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 

kandydata) 

 

Uchwała nr 16/2021 Senatu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku z dnia 23 marca 2021 w sprawie 

zmiany uchwały nr 24/2020 w przedmiocie warunków i 

trybu rekrutacji na studia w Mazowieckiej Uczelni w 

Płocku w roku akademickim 2021/2022. 
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Grupy przedmiotów wraz z zakładanymi efektami uczenia się Grupy przedmiotów 

wraz z zakładanymi 
efektami uczenia się 

 

 
 

Grupy 
przedmi

otów 

Przedmiot

y 

Lic

zba 
pu

nkt
ów 

EC
TS 

Charakt

er zajęć 
obligato

ryjny/ 
fakultat

ywny 

Przynależnoś

ć do 
dyscyplin 

naukowych 
(w 

przypadku 
przyporządko

wania 
kierunku do 

więcej niż 
jednej 

dyscypliny 
naukowej)  

Zakładane efekty uczenia się Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 
uczenia się 

osiąganych przez 
studenta 

Grupa 

przedmio
tów I 

(Grupa 
przedmio

tów 
kształcen

ia 
ogólnego

) 

Technologie 

informacyjn
e 

1 Obowiązk

owy 

Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

 

Zna zasady dotyczące korzystania z 

aplikacji biurowych między innymi 
edytora tekstu. Korzysta z zasobów 

Internetu z poszanowaniem prawa 
autorskiego. 

Projektuje infografiki, broszury z 
wykorzystaniem darmowego 

oprogramowania graficznego. Potrafi 
wykorzystać dostępne narzędzia on-

line do tworzenia ankiet i formularzy w 
celach badawczych. 

2 kolowia 
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Student jest przygotowany do 
aktywnego uczestnictwa w 

społeczeństwie informacyjnym. 
Rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania zawodowego i rozwoju 
osobistego 

Wychowani

e fizyczne 

0 Obowiązk

owy 

 Posiada wiadomości dotyczące wpływu 

ćwiczeń na organizm człowieka, 
sposobów podtrzymania zdrowia, 

utrzymania właściwej postawy ciała, 
sprawności fizycznej, a także zasad 

organizacji zajęć ruchowych. Posiada 
wiedzę z zakresu wybranych dyscyplin 

sportowych dot. techniki, taktyki, 
przepisów i sposobu sędziowania oraz 

rekreacji ruchowej. Posiada wiedzę 
niezbędną do samodzielnego 

podejmowania działań służących 
prawidłowemu rozwojowi aktywności 

fizycznej. 

Opanował umiejętności ruchowe z 
zakresu wybranych gier zespołowych, 

sportów indywidualnych i innych form 
aktywności ruchowej przydatnych do 

samousprawniania się, samokontroli i 
udziału w zorganizowanych formach 

zajęć oraz do organizacji gier i zabaw 
ruchowych i sportowych. Potrafi 

zastosować potencjał motoryczny do 
realizacji zadań technicznych i 

taktycznych w poszczególnych 

Sprawdzian praktyczny, 

aktywność, obserwacja 
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dyscyplinach sportowych i działalności 
turystyczno-rekreacyjnej. Posiada 

umiejętności włączania się w 
prozdrowotny styl życia, kształtowania 

postaw sprzyjających aktywności 
fizycznej. 

Promuje społeczne, kulturowe 
znaczenie sportu i aktywności 

fizycznej. Troszczy się o 

zagospodarowanie czasu wolnego 
stosując różnorodne formy aktywności 

fizycznej, sportowo-rekreacyjnej dla 
zachowania zdrowia psychicznego i 

fizycznego. Chętnie podejmuje się 
organizacji różnych form aktywności 

fizycznej, rywalizacji sportowej w 
swoim miejscu  zamieszkania lub 

regionie 

Przedsiębio

rczość i 

kultura 
pracy 

2 Obowiązk

owy 

Nauki o 

zarządzaniu i 

jakości 
 

Ma podstawową wiedzę  z zakresu 

przedsiębiorczości i kultury pracy. Zna  

osiągnięcia nauki z zakresu 
przedsiębiorczości i kultury pracy. 

Potrafi wykorzystywać  zdobytą wiedzę 
z zakresu przedsiębiorczości i kultury 

pracy do interpretacji zjawisk 
gospodarczych. 

Potrafi uzupełniać wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości i kultury pracy. 

Ma świadomość roli przedsiębiorczości 
i kultury pracy procesie podejmowania 

decyzji gospodarczych. 

Zaliczenie ustne. W 

przypadku prowadzenia 

zajęć, z uwagi na 
pandemię, wyłącznie w 

wersji online wszystkie 
formy zaliczeń zostaną 

przeniesione na 
platformę internetową. 
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Ochrona 
własności 

intelektualn
ej 

1 Obowiązk
owy 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 
 

Ma elementarną wiedzę z zakresu 
ochrony własności intelektualnych i 

prawa patentowego oraz zna i rozumie 
zasady ochrony prawnej efektów 

działalności twórczej człowieka. 
Potrafi samodzielnie kształcić się 

poprzez pozyskiwanie informacji z 
dostępnych źródeł krajowych oraz 

zagranicznych. Potrafi samodzielnie 

formułować własne opinie na 
podstawie adekwatnie dobranej 

literatury, systematycznie uzupełnia 
braki w swojej wiedzy z różnych 

dziedzin wiedzy. 
Rozumie i docenia znaczenie 

uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje 

etycznie. Potrafi samodzielnie 
wyszukiwać informacje w literaturze, 

także w językach obcych. 

Test zaliczeniowy z 
oceną przeprowadzone 

za pośrednictwem 
platformy Moodle 

Grupa 
przedmio

tów II 
(Grupa 

przedmio
tów 

ogólnych 
do 

wyboru) 

(1) 
Socjologia  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

(1)Posiada wiedzę o normach, 
regułach organizujących struktury i 

instytucje społeczne oraz o ich 
źródłach, naturze, zmianach i 

sposobach działania. Zna osiągnięcia 
nauki w zakresie socjologii. 

Wykorzystuje podstawową wiedzę 
teoretyczną do opisu i analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych zachodzących w grupach. 

Student potrafi zaprojektować i 

(1)Zaliczenie z oceną w 
formie kolokwium - test 

z pytaniami otwartymi 
(50% zaliczenie 

przedmiotu) 
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(2)Logika 

przeprowadzić proste badania, 
sporządzić raporty i zestawienia, 

korzystać z różnych metod oceny. 
Ma świadomość znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu prostych problemów 
społecznych 

(2) Ma rozszerzoną wiedzę o 
osiągnięciach nauki w dziedzinie 

ekonomii, prawa, socjologii i nauk 

pokrewnych. 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z 

zakresu ekonomii i nauk społecznych w 
celu analizowania problemów 

gospodarczych, dobierając 
odpowiednie metody i formułując 

własne opinie. 
Ma świadomość znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów z zakresu 
ekonomii i prawa. 

 
 

 
 

 

(2) Kolokwium w formie 
ustnej -3 pytania 

(1)Historia 
myśli 

ekonomiczn
ej  

 
 

 

2 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

(1)Zna osiągnięcia nauki w dziedzinie 
ekonomii, prawa, socjologii i nauk 

pokrewnych. Zna główne aspekty 
funkcjonowania zmieniającej się 

gospodarki. Posiada wiedzę z zakresu 
innych nauk społecznych. 

(1)Napisanie pracy 
zaliczeniowej na ocenę. 

Charakterystyka sylwetki 
i dorobku dwóch 

wybranych 
ekonomistów: polskiego 

i zagranicznego 
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(2)Polityka 
społeczna 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z 
zakresu historii myśli ekonomicznej do 

analizowania i interpretacji problemów 
gospodarczych. Potrafi uzupełniać 

wiedzę z zakresu Historii myśli 
ekonomicznej. 

Wykazuje się inicjatywą, 
elastycznością i samodzielnością w 

prostych problemach społecznych, 

ekonomicznych,  prawnych i innych. 
(2) Posiada wiedzę  z teorii polityki 

społecznej, zna pojęcia, wartości, 
mierniki, instrumenty, podmioty. 

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i 
znajomość faktów do oceny i 

rozwiązywania problemów z obszaru 
polityki społecznej,  roli państwa 

opiekuńczego. 
Potrafi formułować opinie dotyczące 

wpływu polityki społecznej na życie 
prywatne ludzi. Zauważa 

niedoskonałości gospodarki rynkowej i 
potrzebę działań w rozwiązywaniu 

kwestii społecznych i pomocy 

socjalnej. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2)Praca pisemna, esej 
na wybrany temat 
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Grupa 
przedmio

tów III 
(Grupa 

przedmio
tów 

podstaw
owych) 

Mikroekono
mia I 

6 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma podstawową wiedzę ogólną z 
dziedziny nauk ekonomicznych, 

społecznych i pokrewnych. Ma 
uporządkowaną wiedzę na temat 

gospodarki rynkowej i jej 
mechanizmów. Zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

wykorzystując wiedzę z zakresu 

ekonomii i nauk pokrewnych. 
Posiada umiejętność poszukiwania i 

korzystania z wiarygodnych źródeł 
informacji, potrafi korzystać ze źródeł 

bibliograficznych, w tym 
elektronicznych. Wykorzystuje 

zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i 
nauk społecznych w celu analizowania 

i interpretowania problemów 
gospodarczych. Potrafi interpretować 

dane ekonomiczne, oceniać tendencje 
rozwojowe i zależności zachodzące w 

skali krajowej i międzynarodowej. 
Rozumie potrzebę ciągłego 

doskonalenia i uzupełniania swoich 

kompetencji, wiedzy i umiejętności. 
Wykazuje się inicjatywą, 

elastycznością i samodzielnością w 
prostych problemach społecznych, 

ekonomicznych, prawnych. 

Dwa kolokwia + egzamin 
pisemny testowy 
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Makroekon
omia I 

6 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę ogólną z 
dziedziny nauk ekonomicznych, 

społecznych i pokrewnych. Ma 
uporządkowaną wiedzę na temat 

gospodarki rynkowej i jej 
mechanizmów. Zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

wykorzystując wiedzę z zakresu 

ekonomii i nauk pokrewnych. 
Posiada umiejętność poszukiwania i 

korzystania z wiarygodnych źródeł 
informacji, potrafi korzystać ze źródeł 

bibliograficznych, w tym 
elektronicznych. Wykorzystuje 

zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i 
nauk społecznych w celu analizowania 

i interpretowania problemów 
gospodarczych. Potrafi interpretować 

dane ekonomiczne, oceniać tendencje 
rozwojowe i zależności zachodzące w 

skali krajowej i międzynarodowej. 

Dwa kolokwia + egzamin 
pisemny testowy 

przeprowadzone za 
pośrednictwem 

platformy Moodle 

Matematyk
a 

6 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Student zna definicję macierzy, 
macierzy odwrotnej, wyznacznika 

macierzy, rzędu macierzy, układu 
równań liniowych i jego rozwiązania 

oraz twierdzenia o liczbie rozwiązań 
układu równań liniowych (twierdzenia 

Cramera oraz Kroneckera-Capellego). 
Student zna podstawowe definicje i 

własności związane z ciągami 

Dwa kolokwia 
zaliczeniowe + egzamin 

pisemny końcowy (test). 
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liczbowymi (monotoniczność, 
ograniczoność, granica ciągu) oraz 

funkcjami jednej zmiennej (granica, 
ciągłość). Student zna pojęcie 

pochodnej funkcji jednej zmiennej 
oraz jej własności (wzory na pochodne 

funkcji elementarnych, związek 
pochodnej funkcji z monotonicznością 

funkcji), pojęcia ekstremum lokalnego 

i globalnego funkcji jednej zmiennej 
oraz warunek konieczny i 

wystarczający istnienia ekstremum 
lokalnego, definicję całki oznaczonej i 

nieoznaczonej, podstawowe wzory 
całek z funkcji elementarnych oraz 

twierdzenia o całkowaniu przez części i 
podstawianie. 

Student potrafi wykonywać 
podstawowe działania na macierzach, 

obliczać wyznacznik oraz rząd 
macierzy, a także potrafi znaleźć 

macierz odwrotną do danej macierzy 
oraz rozwiązać układ równań liniowych 

stosując twierdzenia Cramera i 

Kroneckera-Capellego. 
Student potrafi obliczyć granicę 

wybranych ciągów liczbowych oraz 
funkcji jednej zmiennej. Student 

oblicza pochodne funkcji 
elementarnych, pochodne iloczynu, 

ilorazu oraz złożenia dwóch funkcji, a 
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także potrafi obliczyć całki oznaczone i 
nieoznaczone oraz wykonać przebieg 

zmienności funkcji wielomianowych 
oraz wymiernych. 

Student zachowuje się w sposób 
odpowiedzialny i etyczny. Student 

odczuwa potrzebę poszerzenia swoich 
kompetencji poprzez ciągłe 

zapoznawanie się z najnowszymi 

osiągnięciami w obszarze matematyki 
i jej zastosowań. 

Statystyka 
opisowa 

6 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Zna i rozumie znaczenie 
podstawowych pojęć statystyki 

opisowej, dane surowe i skumulowane, 
miary opisowe, korelacja i regresja, 

analiza dynamiki zjawisk. 
Potrafi przeprowadzić podstawową 

obróbkę i analizę danych. Dobiera 
metody statystyki opisowej 

odpowiednie do specyfiki badanego 

problemu. 
Samodzielnie rozwiązuje problemy. 

Kolokwium  + egzamin 
pisemny – forma zdalna 
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Ekonometri
a 

4 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat 
metod z dziedziny ekonometrii. Zna 

specyfikę generalnych typów modeli 
ekonometrycznych. 

Potrafi przeprowadzić konkretny etap 
konstrukcji modelu ekonometrycznego 

do rozwiązania prostego problemu 
mikro- bądź makroekonomicznego. 

Dostrzega możliwości odpowiedniego 

wykorzystania zdobytej wiedzy do 
analizy wybranych zagadnień 

ekonomicznych. 

Kolokwium oraz egzamin 

Podstawy 

marketingu 

2 Obowiązk

owy 

Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości (0,5) 

Ekonomia i 
finanse (0,5) 

 

Ma podstawową wiedzę na temat 

stosowania technik marketingowych w 
różnych instytucjach ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji 
finansowych. Zna zasady, sposoby i 

techniki marketingowe, strategie oraz 
różne metody badań marketingowych 

stosowane w instytucjach 

finansowych. 
Potrafi zastosować pojęcia 

marketingowe,  rozpoznać stosowane 
techniki marketingowe oraz 

przeprowadzić proste badania i 
dokonać ich analizy. Umie kreatywnie 

myśleć o nabywcach i przewidywać ich 
potrzeby i zachowania. 

Potrafi myśleć i działać w sposób 
kreatywny i przedsiębiorczy, 

rozwiązując podstawowe problemy. 

Egzamin  w formie testu 

wielokrotnego wyboru – 
forma zdalna 
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Podstawy 
zarządzania 

2 Obowiązk
owy 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 
 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 
zarządzania organizacjami. Zna 

metody i narzędzia  racjonalnego 
zarzadzania różnymi zasobami 

organizacji w zależności od etapu cyklu 
życia organizacji. 

Potrafi wykorzystywać posiadaną 
wiedzę zakresu zarządzania do 

rozwiązania konkretnego problemu w 

organizacji. Potrafi analizować 
proponowane rozwiązania dotyczące 

problemów z zakresu funkcjonowania 
organizacji i zarządzania, ich otoczenia 

oraz proponować własne 
rozstrzygnięcia z użyciem 

specjalistycznej terminologii. 
Odpowiedzialnie   i   kompleksowo   

przygotowuje   się do pracy menedżera 
w zakresie  zarządzania organizacjami, 

uzupełniają i doskonaląc nabytą 
wiedzę i umiejętności. 

Wykład – egzamin 
pisemny w formie testu, 

studenci przedstawiają 
także prezentacje 

tematyczne 
nieobligatoryjnie oraz 

rozwiązują quizy w 
ramach aktywności na 

zajęciach.  

Podczas zajęć online, 
studenci piszą test 

zaliczeniowy oraz 
przedstawiają 

prezentacje tematyczne 
nieobligatoryjnie oraz 

rozwiązują quizy w 
ramach aktywności na 

zajęciach.  
 

Rachunkow

ość 

6 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Ma podstawową wiedzę na temat 

rachunkowości, posługuje się 
podstawowymi pojęciami z zakresu 

rachunkowości, rozróżnia 
sprawozdania finansowe. Ma wiedzę 

na temat księgowania operacji 
gospodarczych oraz sporządzania 

bilansu, rachunku zysków i strat, 
posiada wiedzę na temat pracy w 

programie finansowo-księgowym. 

Egzamin testowy, 15 

pytań, jednokrotnego 
wyboru (50% na 

zaliczenie przedmiotu) 
kolokwium (50% na 

zaliczenie przedmiotu). 
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Potrafi posługiwać się podstawową 
wiedzą teoretyczną  

z zakresu rachunkowości. Prawidłowo 
interpretuje dane płynące z 

rachunkowości, księguje operacje 
gospodarcze, ustala wynik finansowy, 

sporządza wybrane sprawozdania 
finansowe, obsługuje program 

finansowo-księgowy. 

Potrafi działać w sposób 
przedsiębiorczy i rozwiązuje 

podstawowe problemy z zakresu 
rachunkowości, rozumie etykę w 

rachunkowości. 

Międzynaro

dowe 
stosunki 

gospodarcz
e 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse  

Posiada wiedzę dotycząca działalności 

gospodarczej w skali 
międzynarodowej, krajowej i lokalnej 

oraz podstawowych mechanizmów 
funkcjonowania instytucji na poziomie 

krajowym i międzynarodowym. 

Posiada umiejętność poszukiwania i 
korzystania z wiarygodnych źródeł 

informacji, potrafi korzystać ze źródeł 
bibliograficznych, w tym 

elektronicznych. Wykorzystuje 
zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i 

nauk społecznych w celu analizowania 
i interpretowania problemów 

gospodarczych. Potrafi interpretować 
dane ekonomiczne, oceniać tendencje 

Zaliczenie na ocenę 

przeprowadzone za 
pośrednictwem 

platformy Moodle. 
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rozwojowe i zależności zachodzące w 
skali krajowej i międzynarodowej. 

Rozumie potrzebę ciągłego 
doskonalenia i uzupełniania swoich 

kompetencji, wiedzy i umiejętności. 
Wykazuje się inicjatywą, 

elastycznością i samodzielnością w 
prostych problemach społecznych, 

ekonomicznych, prawnych. 

Prawo 2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma elementarną wiedzę na temat 
systemu prawa, zna i rozumie sposoby 

tworzenia prawa oraz wie na czym 
polega obowiązywanie i stosowanie 

prawa. 
Potrafi samodzielnie kształcić się przez 

pozyskiwanie informacji z dostępnych 
źródeł, w tym odnajdować akty 

prawne.  Jest w stanie w ogólny sposób 
zinterpretować przepis i normę 

prawną.  Dysponuje umiejętnością 

szukania pomocy prawnej w 
wyspecjalizowanych kwestiach. 

Rozumie i docenia znaczenie 
posiadania świadomości prawnej. 

Nabył i ugruntował, co najmniej w 
stopniu podstawowym, kulturę 

prawną. 

Test egzaminacyjny 

Analiza 

ekonomiczn

a 

5 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

 

Zna zagadnienia z zakresu analizy 

ekonomicznej zarówno od strony 

teoretycznej jak i praktycznej. 
Prawidłowo interpretuje dane 

Egzamin ustny, 

kolokwium zaliczeniowe, 

prezentacja. W 
przypadku prowadzenia 
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empiryczne wynikające ze sprawozdań 
finansowych. 

Prawidłowo wykorzystuje wiedzę z 
zakresu analizy ekonomicznej 

przedsiębiorstw w procesie oceny 
sytuacji finansowej podmiotów 

gospodarczych. 
Ma świadomość znaczenia analizy 

ekonomicznej w działalności 

gospodarczej. 
 

zajęć, z uwagi na 
pandemię, wyłącznie w 

wersji online wszystkie 
formy zaliczeń zostaną 

przeniesione na 
platformę internetową. 

Finanse 
publiczne i 

rynki 
finansowe 

6 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 
finansów publicznych i rynków 

finansowych. Zna metody i narzędzia 
wykorzystywane w wycenie 

instrumentów finansowych oraz w 
zakresie analizy budżetowej. 

Potrafi praktycznie stosować wiedzę do 
rozwiązywania problemów z zakresu 

finansów publicznych i rynków 

finansowych. Potrafi interpretować 
dane z zakresu finansów publicznych 

oraz dokonać prostej wyceny 
wybranych instrumentów rynków 

finansowych. 
Wykazuje się inicjatywą, 

elastycznością i samodzielnością w 
prostych problemach z zakresu 

finansów publicznych i rynków 
finansowych. 

Egzamin w formie testu 
jednokrotnego wyboru 

plus kolokwium. 
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Ekonomia 
społeczna I 

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. 

Kolokwium 
 

Prawo 

cywilne 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Zna podstawowe pojęcia i instytucje 

oraz źródła prawa cywilnego.  
Rozróżnia podmioty prawa cywilnego 

oraz zna sposoby nabycia i utraty 

przez nie zdolności prawnej i zdolności 
do czynności prawnych.  Odróżnia 

bezwzględne i względne prawa do 
rzeczy i zna sposoby ochrony tych 

praw.  Zna podstawy i zasady 
odpowiedzialności kontraktowej i 

deliktowej oraz dziedziczenia 
ustawowego i testamentowego. 

Rozumie podstawową terminologię z 
zakresu prawa cywilnego. Potrafi 

wywoływać skutki prawne zgodne z 

Test zaliczeniowy z 

oceną. 
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zamierzeniem przez składanie prawnie 
wiążących oświadczeń woli.  Umie 

dokonywać wyboru właściwego 
ograniczonego prawa rzeczowego ze 

względu na zamierzony sposób 
korzystania z rzeczy oraz egzekwować 

odpowiedzialność z tytułu kontraktu i 
deliktu. 

Posiada zdolność kształtowania 

stosunków cywilnoprawnych za 
pomocą właściwie złożonego 

oświadczenia woli.  Zna podstawowe 
typy umów nazwanych. Rozróżnia 

dziedziczenie ustawowe i 
testamentowe oraz ich zasady. 

Prawo 
administrac

yjne 

2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Ma podstawową wiedzę ogólną z 
dziedziny nauk ekonomicznych, 

społecznych i pokrewnych. 
Potrafi interpretować i posługiwać się 

przepisami prawa oraz śledzić zmiany 

regulacji prawno – instytucjonalnych. 
Wykazuje się inicjatywą, 

elastycznością i samodzielnością w 
prostych problemach społecznych, 

ekonomicznych, prawnych. 

Zaliczenie z oceną w 
formie testu. 

Prawo 

gospodarcz
e 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 

Posiada wiedzę dotycząca działalności 

gospodarczej w skali 
międzynarodowej, krajowej i lokalnej 

oraz podstawowych mechanizmów 

funkcjonowania instytucji na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. Zna 

Kolokwium – forma 

ustna 
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ogólne zasady tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsiębiorczości 

wykorzystując wiedzę z zakresu 
ekonomii i nauk pokrewnych. 

Potrafi interpretować i posługiwać się 
przepisami prawa oraz śledzić zmiany 

regulacji prawno – instytucjonalnych. 
Potrafi identyfikować problemy 

ekonomiczne w całej złożoności, z 

uwzględnieniem wielu uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych. 

Wykazuje zdolność do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i 

politycznym w wymiarze lokalnym i 
regionalnym. 

Organizacja 
pracy 

biurowej 

1 Obowiązk
owy 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 
 

Zna podstawowe pojęcia związane z 
organizacją 

pracy biurowej. Ma świadomość 
funkcjonowania nowoczesnego biura w 

warunkach zmieniającej się 

gospodarki rynkowej. Ma podstawową 
wiedzę o narzędziach informatycznych 

, stosowanej terminologii i zasad 
przetwarzania danych. 

Rozumie złożoność prowadzonych prac 
biurowych. Jest komunikatywny. Ma 

zdolność analizy i krytycznej oceny. 
Poszerza swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu komunikacji interpersonalnej, 
pracy w zespole i sprawnego 

realizowania prac biurowych. Ma 

Projekt 
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świadomość odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje i ich 

następstwa. 

Proseminari

um 

2 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 
 

Potrafi opracować i przedstawić 

problematykę pracy licencjackiej oraz 
sposób podejścia do jego rozwiązania. 

Zna i rozumie zasady 
przeprowadzania badań oraz metody 

prezentacji wyników. Zna i różnicuje 
metody, techniki i narzędzia 

badawcze. 
Powinien opanować umiejętność 

redagowania pracy pokazującej 
przebieg rozwiązywania problemu 

badawczego. 

Jest świadomy swoich możliwości 
analitycznych  i poziomu wiedzy z 

zakresu metodologii. 

Praca zaliczeniowa-

projekt 

Teoria gier 

i decyzji 

1 Obowiązk

owy 

Nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 

 

Student zna podstawowe pojęcia teorii 

gier, możliwości zastosowań teorii gier 
w ekonomii, a także jej ograniczenia. 

Student rozumie zagadnienia i 
problemy związane ze strategiami 

racjonalnego wyboru. 
Student umie przedstawić grę w 

postaci ekstensywnej, potrafi 

Kolokwium 
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wyznaczać strategie zdominowane, 
ponadto umie wyznaczać strategie dla 

gry, potrafi korzystać z zapisu 
macierzowego. Student rozumie 

złożoność procesu podejmowania 
decyzji w zespole. 

Jest świadomy roli teorii gier i decyzji 
w życiu społeczno-gospodarczym. 

Metody 

wyceny 
projektów 

gospodarcz
ych 

1 Obowiązk

owy 

Ekonomia i 

finanse 
 

Ma ugruntowaną wiedzę co do sposobu 

wyboru, oceny przydatności i 
interpretacji informacji 

sprawozdawczości finansowej 
niezbędnych przy zastosowaniu 

określonych metod wyceny. Posiada 
pogłębioną wiedzę w zakresie 

metodyki, procedur, analizy zalet i wad 
metod wyceny przydatnych w wyborze 

projektów inwestycyjnych. 
Sprawnie posługuje się założeniami i 

wytycznymi oraz pozostałymi źródłami 

informacji w celu zastosowania 
określonej metody wyceny. Potrafi 

przeprowadzić różnymi technikami i 
procedurami wycenę różnych 

przedsięwzięć gospodarczych w 
aspekcie przyjętych założeń i celu 

określania wartości. 
Dysponuje kompetencjami pracy 

zespołowej odnoszącej się do wspólnej 
realizacji zadań projektowych, 

Kolokwium 
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opartych na komunikacji wewnątrz 
grupy. 

Aktywizacja 
zawodowa 

2 Obowiązk
owy 

Ekonomia i 
finanse 

Posiada wiedzę dotyczącą zasad 
funkcjonowania rynku pracy w 

warunkach gospodarki rynkowej w 
warunkach gospodarki opartej na 

wiedzy (GOW). Zna charakterystykę 
zjawisk i problemów występujących na 

lokalnym i krajowym rynku pracy oraz 
korzysta z różnych metod analizy tych 

zjawisk. 
Wykorzystuje podstawową wiedzę 

teoretyczną do zaprojektowania oraz 
użycia instrumentów rynku pracy, w 

celu rozwiązania konkretnego 

problemu. Doskonali zdolności 
interpersonalne w komunikowaniu się 

z otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz 
jednostki. 

Potrafi myśleć i działać w sposób 
kreatywny i przedsiębiorczy 

wykorzystując zdobytą wiedzę oraz 
rozumie społeczne aspekty 

praktycznego jej zastosowania w 
zakresie aktywizacji zawodowej. 

Kolokwium zaliczeniowe, 
różnego rodzaju 

aktywności studentów 
oraz obecność na 

zajęciach. Podczas zajęć 
online: studenci piszą i 

przedstawiają referaty o 
charakterze 

praktycznym, obecność i 
aktywność na zajęciach.      

(1)Etyka w 

biznesie  
 

 

3 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 

(1)Powinien wiedzieć jakie są cele 

etyki w biznesie i tworzonych na jej 
polu kodeksów zawodowych. 

(1)Zaliczenie z oceną w 

formie kolokwium lub 
testu 
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(2) 
Kształtowa

nie 
etycznych 

postaw 

pracownikó
w 

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. 

 
(2) Ma pogłębioną wiedzę z dziedziny 

nauk ekonomicznych, jej relacjach z 
innymi naukami oraz zna jej wpływ na 

rozwój społeczno-gospodarczy. 
Prawidłowo posługuje się normami 

zawodowymi, etycznymi w celu 
rozwiązywania konkretnych 

problemów z zakresu nauk 
społecznych. 

Rozumie podstawowe zasady etyki 
zawodowej. 

 

 

 
 

 
 

 
(2) Kolokwium w formie 

ustnej 
 

Filozofia 2 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse  

Ma podstawową wiedzę ogólną z 

dziedziny nauk ekonomicznych, 
społecznych i pokrewnych. 

Prawidłowo posługuje się normami 
zawodowymi, etycznymi w celu 

rozwiązywania konkretnych 

Kolokwium w formie 

ustnej 
 



Załącznik nr 2 do Wytycznych  
do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 

  

  

problemów z zakresu nauk 
społecznych. 

Rozumie podstawowe zasady etyki 
zawodowej. 
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Grupa 

przedmio
tów IV 

(Grupa 
przedmio

tów 
ogólnouc

zelnianyc
h do 

wyboru) 

Polityka 

gospoda
rcza 

2 Do 

wyboru 

Ekonomia i 

finanse 
 

Rozpoznaje uwarunkowania historyczne 

kierunków celów i metod polityki 
gospodarczej w wymiarze globalnym, mikro i 

makroskali. Zna terminologię, metody, 
instrumenty i mierniki  oceny zjawisk i 

procesów. Zna historię integracji 
gospodarczej w UE i kierunki bieżących 

reform. 
Używa analizy SWOT do oceny zjawisk i 

procesów gospodarczych. Posiada 
umiejętność wyszukiwania potrzebnych 

danych statystycznych i materiałów 

źródłowych do analizy i oceny. 
Zdolny do dyskusji na tematy bieżącej 

polityki gospodarczej w Polsce jako kraju 
członkowskiego UE. 

Kolokwium 

Lektorat 
języka 

obcego 

8 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma ogólną wiedzę w zakresie praktycznej 
nauki danego języka oraz podstawową 

wiedzę w zakresie semantyki języka zawartą 
w programie nauczania. 

Potrafi praktycznie zastosować wiedzę do 
rozwiązywania ćwiczeń gramatycznych i 

leksykalnych z danego języka oraz sprawnie 

komunikować się w zakresie problematyki 
codziennej i zawodowej. Wykorzystuje 

zdobytą wiedzę z zakresu semantyki i składni 
w celu czytania ze zrozumieniem, 

analizowania i interpretowania tekstów w 
danym języku. Potrafi wykorzystać zdobytą 

wiedzę do samodzielnego tworzenia tekstów 
(wypowiedzi)  w formie pisemnej i ustnej. 

Zaliczenie z oceną 
(semestr II, III –

forma zdalna, IV), 
egzamin na poziomie 

B2 (semestr V). 
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Umie posługiwać się językiem co najmniej na 
poziomie biegłości  B2. 

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i 
uzupełniania swoich kompetencji, wiedzy i 

umiejętności w zakresie danego języka. 

Grupa 
przedmio

tów V 
(Grupa 

przedmio
tów 

seminary
jnych) 

Seminar
ium 

dyplomo
we+ 

Praca 
dyplomo

wa 

6+
4 

Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Student zna podstawowe elementy wiedzy z 
dziedziny, z której przygotowuje pracę 

dyplomową. Student zna główną literaturę 
przedmiotu z dziedziny obejmującej 

tematykę pracy dyplomowej. Student zna 
metody i techniki wykorzystywane do 

napisania i obrony pracy dyplomowej. 
Student potrafi sformułować cel pracy,  

problemy i pytania badawcze. 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. 

Zaliczenie z oceną- 
Praca licencjacka 

Grupa 

przedmio

tów VI 

Zastoso

wanie 

informat
yki w 

6 Obowią

zkowy 

Ekonomia i 

finanse 

 

Ma wiedzę na temat oprogramowania 

stosowanego w ekonomii do wykonywania 

analizy finansowej. Zna narzędzia 
informatyczne służące do gromadzenia i 

2 kolokwia semestr 

III  

2 kolokwia semestr 
IV 
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(Grupa 
przedmio

tów 
specjaliza

cyjnych) 

finansac
h i 

rachunk
owości 

analizowania danych stosowanych w 
ekonomii. 

Posiada umiejętność przetwarzania, 
analizowania i weryfikowania danych 

ekonomicznych pozyskanych z różnych 
źródeł. Potrafi wykorzystywać narzędzia 

informatyczne do tworzenia zestawień 
dynamicznych. Potrafi zarządzać obiektami 

bazy danych, w tym relacyjnymi bazami 

danych. Potrafi modyfikować, przetwarzać 
zgromadzone dane oraz przedstawiać je w 

formie graficznej i przygotowywać do 
wydruku. Potrafi wykorzystać darmowe 

programy on-line do zarządzania finansami 
firmy. 

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i 
uzupełniania swoich kompetencji. 

Zarządz
anie 

strategic

zne w 
firmie 

4 Obowią
zkowy 

Nauki o 
zarządzaniu i 

jakości (0,5) 

Ekonomia i 
finanse (0,5) 

Zna zasady zarządzania strategicznego. Zna 
zasady analizy makrootoczenia. Zna zasady 

analizy otoczenia konkurencyjnego. Zna 

zasady analizy potencjału strategicznego 
przedsiębiorstwa. Zna macierz BCG,  macierz 

Mc Kinseya, Łańcuch wartości Portera. Zna 
analizę SWOT. Zna pojęcie wizji i misji 

przedsiębiorstwa, pojęcie interesariuszy. Zna 
rodzaje strategii. 

Potrafi opracować analizę SWOT. Potrafi 
sformułować wizję i misję przedsiębiorstwa. 

Potrafi analizować Macierz BCG, McKinseya, 
interesariuszy. Potrafi analizować rodzaje 

strategii rozwoju. 

Wykład - Egzamin 
pisemny, testowy, 

pytania zamknięte i 

otwarte. 
Konwersatorium -. 

Przygotowanie kilku 
projektów (zadań) w 

zespołach 
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Jest świadomy znaczenia zarządzania 
strategicznego dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku. 

Prawo 
finanso

we i 
bankow

e 

2 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma podstawową wiedzę o instrumentach 
finansowych oraz kryteriach ich wyboru w 

zależności od potrzeb podmiotów 
indywidualnych i instytucjonalnych 

działających na rynku krajowym i 
międzynarodowym. 

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 
teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać 

dane do analizy prostych problemów z 
zakresu finansów i rachunkowości. 

Student potrafi zdefiniować priorytety służące 
realizacji określonego zadania finansowo-

rachunkowego. 

Test zaliczeniowy na 
ocenę 

Prawo 
skarbow

e 

2 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Potrafi zdefiniować podstawowe terminy z 
zakresu prawa finansowego, samodzielnie 

wyszukuje reguły prawne dotyczące 
konkretnych przypadków z zakresu prawa 

skarbowego. 
Potrafi przygotować i analizować  

podstawowe dokumenty  dla załatwienia 
spraw związanych z finansami. 

Student jest świadomy konieczności 

uzupełniania nabytej wiedzy i doskonalenia 
posiadanych umiejętności. 

Kolokwium 

(1)Bada
nia 

5 Do 
wyboru 

Ekonomia i 
finanse 

 

(1)Ma podstawową wiedzę z zakresu 
programowania liniowego-optymalny wybór 

asortymentu produkcji, problem diety, 

(1)Zaliczenie na 
ocenę, 20 pytań, 

jednokrotnego 
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operacyj
ne 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2)Prog
nozowa

nie i 

symulac
je 

problem mieszanek, wybór procesu 
technologicznego, metoda Simpleks, 

zagadnienie transportowe. Ma podstawową 
wiedzę z zakresu innych zagadnień 

dotyczących badań operacyjnych - 
programowanie nieliniowe, programowanie 

sieciowe. 
Student ma umiejętności z zakresu 

wykonywania procedury iteracyjnej - tablica 

Simplex, planowanie transportu - TO, TZ, 
planowanie optymalnej produkcji, wybór 

procesu technologicznego, planowanie diety, 
planowanie czasu pracy, minimalizacji 

kosztów pracy, sieci, programowanie 
nieliniowe. Potrafi interpretować wyniki 

obliczeń. 
Kompetencje - student poznane problemy 

badań operacyjnych może wykorzystać przy 
planowaniu produkcji, przedsięwzięć 

gospodarczych, wyborze asortymentu 
produkcji, minimalizacji kosztów transportu, 

minimalizacji wydatków na żywność dla 
zwierząt w gospodarstwie rolnym, 

planowaniu i organizacji czasu pracy 

pracowników. Zatem w/w miejscach może 
podejmować zatrudnienie i kompetentnie 

przy wykorzystaniu metod badań 
operacyjnych zarządzać. 

 
(2)Ma podstawową wiedzę dotyczącą 

problematyki prognozowania gospodarczego. 

wyboru (60% na 
zaliczenie) 

kolokwium – zadania 
(40% na zaliczenie) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2) Egzamin oraz 
kolokwium 



Załącznik nr 2 do Wytycznych  
do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 

Zna specyfikę głównych grup metod 
prognozowania gospodarczego. 

Potrafi skonstruować odpowiedni model 
prognostyczny do rozwiązania prostego 

problemu ekonomicznego bazującego na 
informacjach prospektywnych. Potrafi 

przeprowadzić procedurę prognozowania z 
wykorzystaniem odpowiednich metod wraz z 

opisem uzyskanych wyników. 

Dostrzega możliwości odpowiedniego 
wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy 

wybranych zagadnień ekonomicznych. 
 

 
 

Zarządz
anie 

finansa
mi 

przedsię

biorstwa 

5 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse  

Ma podstawową wiedzę z zakresu 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ma 

wiedzę na temat analizowania wielu zjawisk 
zachodzących w przedsiębiorstwie, a przed 

wszystkim analizy sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa. 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną. Potrafi interpretować dane i 
efekty obliczeń. 

Rozwiązuje podstawowe problemy z zakresu 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

Egzamin testowy, 20 
pytań, jednokrotnego 

wyboru 
kolokwium 

Rachune
k 

kosztów 

i 
sprawoz

5 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 
rozróżniania kosztów i kalkulacji kosztów oraz 

szeroko pojętego obszaru kosztów. 

Student potrafi rozróżniać koszty i posługiwać 
się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu 

Jedno kolokwium 
(50% na zaliczenie)+ 

egzamin testowy 

jednokrotnego 
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dawczoś
ć 

finanso
wa 

rachunku kosztów, potrafi sporządzać 
kalkulacje kosztów, ustalać wynik finansowy 

metodą księgową porównawczą i 
kalkulacyjną. 

Potrafi interpretować wyniki obliczeń. 

wyboru, 20 pytań 
(50% na zaliczenie) 

Rachunk
owość 

zarządcz
a 

5 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 
 

Zna zakres rachunkowości zarządczej. Zna 
rolę rachunkowości zarządczej w systemie 

zarządzania przedsiębiorstwem. Znaczenie 
rachunku kosztów w funkcjonowaniu 

rachunkowości zarządczej. Zna układ 
kosztów w rachunkowości zarządczej. Zna 

zasady budżetowania. Zna typy budżetów. 
Zna zasady kontroli kosztów w 

przedsiębiorstwie. Zna metody oceny 
opłacalności  inwestycji. Zna zasady oceny 

opłacalności kredytu i leasingu w 
finansowaniu inwestycji. 

Potrafi opracowywać budżety w 
przedsiębiorstwie. Potrafi ocenić opłacalność 

inwestycji metodami statycznymi i 

dynamicznymi. Potrafi przeprowadzić analizę 
opłacalności kredytu i leasingu. 

Jest świadomy znaczenia rachunkowości 
zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Wykład: Egzamin 
ustny.  

Ćwiczenia: Dwa 
kolokwia 

sprawdzające. 
W przypadku 

ograniczeń 
sanitarnych 

wynikających z 
pandemii egzamin i 

zaliczenia będą 
przeprowadzone na 

platformie 
internetowej w 

formie możliwej do 

przeprowadzenia w 
warunkach online. 

Rynek 
pienięzn

o-
kredyto

wy  

5 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania 
rynku pieniężnego i kredytowego, polityki 

pieniężnej i jej wpływu na rynek, zasad 
funkcjonowania rynku międzybankowego. Ma 

podstawową wiedzę o instrumentach rynku 

pieniężnego i sposobach ich wyceny. 

Egzamin w formie 
testu jednokrotnego 

wyboru plus dwa 
kolokwia 
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Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 
teoretyczną oraz pozyskiwać i przetwarzać 

dane do analizy prostych problemów z 
zakresu polityki pieniężnej i kredytowej. 

Potrafi zinterpretować informacje nt. zmiany 
stóp procentowych i ich wpływ na sytuację na 

rynku, potrafi dokonać wyceny instrumentów 
rynku pieniężnego, przygotować plan spłaty 

kredytu oraz porównać różne oferty 

kredytowe. 
Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z 

zakresu rynku pieniężno-kredytowego. 

 Rachunk

owość 
grupy 

kapitało
wej 

2 Obowią

zkowy 

Ekonomia i 

finanse 
 

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą 

sposobów i motywów tworzenia grup 
kapitałowych. Zna zasady łączenia spółek 

metoda nabycia i łączenia udziałów. Zna 
ogólne zasady konsolidacji sprawozdań 

finansowych. 
Potrafi analizować skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe. 

Jest świadomy motywów tworzenia grup 
kapitałowych i wpływu ich funkcjonowania na 

kształt skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Egzamin: Test: 15-

20 pytań 
sprawdzających 

Ubezpie
czenia 

gospoda
rcze i 

społeczn

e 

2 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma podstawową wiedzę o współczesnym 
rynku ubezpieczeń gospodarczych i 

społecznych. Zna instytucje ubezpieczeniowe 
oraz rodzaje usług ubezpieczeniowych. 

Potrafi podejmować decyzje w zakresie 

wyboru oferty ubezpieczeniowej. Posiada 
umiejętność rozwiązywania konkretnych 

Zaliczenie z oceną w 
formie testu 
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problemów z zakresu funkcjonowania  rynku 
usług ubezpieczeniowych. 

Potrafi uzupełnić wiedzę w zakresie 
ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. 

System 

bankow
y 

2 Obowią

zkowy 

Ekonomia i 

finanse 
 

Ma podstawową wiedzę na temat zasad 

funkcjonowania systemu bankowego. Ma 
podstawową wiedzę na temat oceny ryzyka, 

gospodarki finansowej banku oraz produktów 
i usług oferowanych przez banki różnym 

klientom. 
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą 

teoretyczną i pozyskiwać  dane  do analizy w 
celu rozwiązywania prostych problemów z 

zakresu bankowości. Potrafi zinterpretować 
informacje dotyczące stóp procentowych, 

dokonać oceny ryzyka w obszarze 
bankowości. 

Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy z 
zakresu bankowości. 

Zaliczenie z oceną  w 

formie testu 
jednokrotnego 

wyboru 

System 

podatko
wy 

2 Obowią

zkowy 

Ekonomia i 

finanse 
 

Wie jak dobierać dane dla celów podatkowych  

i interpretować. Ma podstawową wiedzę o 
podatkach i związanych z nimi zagadnieniach, 

ustawach podatkowych, umie szukać 
niezbędnych informacji. 

Potrafi zinterpretować informacje dotyczące 
podatków, posiada umiejętność posługiwania 

się ustawami podatkowymi. 
Ma świadomość rangi doradztwa 

podatkowego. Ma zorientowanie na korzystne 

wykorzystywanie przepisów. 

Zaliczenie testowe, 

20 pytań, 
jednokrotnego 

wyboru 
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Grupa 
przedmio

tów 
VIII(Grup

a 
przedmio

tów 
praktyki 

zawodow

e) 

Praktyk
a 

zawodo
wa  

32 Obowią
zkowy 

Ekonomia i 
finanse 

 

Ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowaniu 
organizacji w szczególności o jej formie 

prawnej, strukturze organizacyjnej, zasadach 
organizacji pracy, podziału kompetencji, 

procedurach planowania i kontroli. Zna 
podstawy prawa pracy i reguły etyki 

zawodowej oraz normy społeczne 
obowiązujące w miejscu praktyk. Ma 

zaawansowaną wiedzę na temat zasad 

bezpieczeństwa pracy charakterystycznych 
dla miejsca odbywania praktyk, a w 

szczególności zasady BHP dla danego 
stanowiska. Ma zawansowaną wiedzę na 

temat funkcjonowania działów finansowo-
księgowych, zasad archiwizowania, obiegu i 

rodzaju dokumentów oraz oprogramowania 
branżowego w miejscu realizacji praktyki. 

Potrafi przygotować szczegółową informację 
z zakresu realizacji zadań np. finansowych, 

rachunkowych czy podatkowych i przekazać 
ją innym pracownikom oraz opiekunom 

praktyk. Potrafi formułować i rozwiązywać 
zaawansowane nietypowe problemy 

ekonomiczno-finansowe wykorzystując 

właściwe źródła, metody oraz narzędzia, w 
tym specjalistyczne programy komputerowe. 

Potrafi pozyskiwać i analizować dane 
pochodzące z różnych działów organizacji 

(np. finansowego, księgowego, 
administracyjnego), formułować na ich 

podstawie wnioski oraz dyskutować o nich 

Zaliczenie na 
podstawie dziennika 

praktyk (samoocena, 
mini zadanie, opis 

miejsca praktyki i jej 
przebieg), arkusza 

oceny, sprawozdania 
z realizacji efektów 

uczenia się - 

załączonych i 
stanowiących 

kompletną 
dokumentację 

odbycia praktyki 
przez studenta 
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wykorzystując specjalistyczną terminologię. 
Posiada umiejętność planowania i 

organizowania pracy indywidualnej oraz 
współdziałania z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych. Potrafi planować i 
organizować własny proces uczenia się, a 

także kształtować swoją karierę i przyszłe 
życie zawodowe. 

Ma świadomość znaczenia wiedzy podczas 

rozwiązywania problemów pojawiających się 
w trakcie realizacji praktyki, a w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
zasięga opinii ekspertów. Rozumie 

podstawowe zasady etyki zawodowej, bierze 
odpowiedzialność za przyjęte zadania, działa 

na rzecz interesu publicznego, wykazuje 
postawę przedsiębiorczą. 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

 

 
Grupy 

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 kształcenia dla 

określonego kierunku, 
poziomu i profilu  

Grupa 

przedmiotów I 
(grupa 

przedmiotów 
uczenia się 

ogólnego) 

Technologie informacyjne 0,8 1 1 

Wychowanie fizyczne 0 0 0 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

0,6 1,2 2 

Ochrona własności 
intelektualnej 

0,8 0 1 

Grupa 
przedmiotów II 

(grupa 
przedmiotów 

ogólnych do 
wyboru) 

Socjologia/ 
 

(jeden 
do 

wyboru) 
 

1,4 0 2 

 Logika 1,4 0 

Historia myśli 

ekonomicznej/  

(jeden 

do 
wyboru) 

1,2 0 2 

Polityka 

społeczna 
 

1,2 0 
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Grupa 
przedmiotów III 

(grupa 
przedmiotów 

podstawowych) 

Mikroekonomia I 3,6 3 6 

Makroekonomia I 3,6 3 6 

Matematyka 3,8 2,8 6 

Statystyka opisowa 3,2 6 6 

Ekonometria 2,2 4 4 

Podstawy marketingu 1,4 0 2 

Podstawy zarządzania 1,28 0 2 

Rachunkowość 3,6 6 6 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

1,4 0 2 

Prawo 1,4 0,2 2 

Analiza ekonomiczna 2,2 2,2 5 



Załącznik nr 2 do Wytycznych  
do opracowania programów studiów  

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 

Finanse publiczne i rynki 
finansowe 

2,8 2,6 6 

Ekonomia społeczna I 1,6 2 2 

Prawo cywilne 1,4 0 2 

Prawo administracyjne 1,2 0 2 

Prawo gospodarcze 1,2 0 2 

Organizacja pracy 
biurowej 

0,7 1 1 

Proseminarium 1 2 2 

Teoria gier i decyzji 0,72 1 1 

  Metody wyceny 

projektów gospodarczych 

0,7 1 1 

 

Aktywizacja zawodowa 1,28 2 2 

Etyka w 
biznesie/  

(jeden 
do 

wyboru) 

1,8 3 3 
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Kształtowanie 
etycznych 

postaw 
pracowników 

1,8 3 

Filozofia 1 0 2 
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Grupa 

przedmiotów IV 
(grupa 

przedmiotów 
ogólnouczelnianych 

do wyboru) 

Polityka gospodarcza  

(przedmiot ogólny jeden 
do wyboru) 

1,4 0 2 

Lektorat języka obcego 6,17 8 8 

Grupa 

przedmiotów V 

(grupa 
przedmiotów 

seminaryjnych 
 

 
 

Seminarium dyplomowe 3,6 6 6 

Praca dyplomowa 4 4 4 

Grupa 
przedmiotów VI  

(grupa 

przedmiotów 
specjalizacyjnych) 

 

Zastosowanie 
informatyki w finansach 

i rachunkowości 

3,6 6 6 

Zarządzanie strategiczne 
w firmie 

2,2 2,8 4 

Prawo finansowe i 
bankowe 

1,4 0 2 

Prawo skarbowe 1,2 0 2 

Badania 
operacyjne/  

(jeden 
do 

wyboru) 

3 3 5 

Prognozowanie 

i symulacje  

3 3 

Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 

3,6 2,4 5 
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Rachunek kosztów i 
sprawozdawczość 

finansowa 

3,2 5 5 

Rachunkowość 

zarządcza 

2,8 5 5 

Rynek pieniężno-
kredytowy 

 2,8 3 5 

Rachunkowość grupy 
kapitałowej 

1,6 2 2 

Ubezpieczenia 

gospodarcze i społeczne 

1,4 0 2 

System bankowy 1,4 0 2 

System podatkowy 1,28 0 2 

Grupa 
przedmiotów VII 

(grupa praktyki 
zawodowe) 

 

Praktyki zawodowe 32 32 32 

Razem 127,53 123,20 180 
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* 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 kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia”. 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; 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z 
dziedziny nauk humanistycznych i społecznych: 

nie dotyczy 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek 

wyboru grupy przedmiotów: 

35,5%  

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dziedziny (w 

przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dziedziny): 

94% dyscyplina ekonomia i finanse 

6% dyscyplina nauki o zarządzaniu i 
jakości 

 

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)  

68,4% 
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- 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 kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia” – 2 ECTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Tabela 1 
 

Nazwa kierunku studiów: EKONOMIA 
Pizom studiów: STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA 

Profil: PRAKTYCZNY 

Nazwa wskaźnika Wartość ocenianego 
wskaźnika 

Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na ocenianym kierunku 
na danym poziomie 

6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenianym 
kierunku na danym poziomie 

180 

Łączna liczba godzin zajęć 2820 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

127,53 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowany jest kierunek w liczbie punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku kierunku 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

Wskazanie dyscypliny wiodącej 

- dyscyplina 
naukowa: ekonomia 

i finanse wiodąca 
94%  

- dyscyplina 
naukowa: nauki o 

zarządzaniu i 
jakości 6% 
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Łączna liczba godzin zajęć prowadzonych na wnioskowanym kierunku, przez 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni składającej wniosek jako 

podstawowym miejscu pracy 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 

123,20 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 64 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  32 

Wymiar praktyk zawodowych  960 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – dotyczy stacjonarnych 

studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach stacjonarnych/ 

Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w 
programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 
studiach niestacjonarnych prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1. 
Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

2. 
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Tabela 2 
 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Nazwa zajęć lub 

grupy zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba 

godzin 

Liczba punktów ECTS 

Technologie 
informacyjne 

laboratoria 30 1 

Przedsiębiorczość i 
kultura pracy  

ćwiczenia 15 1,2 

Mikroekonomia I  ćwiczenia 30 3 

Makroekonomia I  ćwiczenia 30 3 

Matematyka  ćwiczenia 30 2,8 

Statystyka opisowa wykład+ ćwiczenia 15+30 6 

Ekonometria wykład +laboratorium 15+30 4 
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Rachunkowość  wykład +laboratorium 30+30 6 

Prawo wykład 30 0,2 

Analiza 

ekonomiczna 

ćwiczenia 30 2,2 

Finanse publiczne i 

rynki finansowe 

ćwiczenia 30 2,6 

Ekonomia 

społeczne I 

wykład 30 2 

Organizacja pracy 
biurowej 

laboratorium 15 1 

Proseminarium konwersatorium 30 2 

Teoria gier i decyzji konwersatorium 15 1 

Metody wyceny 

projektów 
gospodarczych 

konwersatorium 15 1 

Aktywizacja 
zawodowa 

laboratorium 30 2 

Lektorat jezyka 

obcego 

ćwiczenia 180 8 
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Etyka w biznesie 
/Kształtowanie 

postaw etycznych 
pracowników  

konwersatorium 30 3 

Zastosowanie 

informatyki w 
finansach i 

rachunkowości  

laboratorium 60 6 

Zarządzanie 

finansami 
przedsiębiorstwa  

ćwiczenia 30 2,4 

Rachunek kosztów i 

sprawozdawczość 
finansowa 

wykład +ćwiczenia 30+30 5 

Rynek pieniężno- 
kredytowy  

ćwiczenia 30 3 

Rachunkowość 

grupy kapitałowej 

konwersatorium 30 2 

Seminarium 

dyplomowe+ praca 
dyplomowa 

seminarium 60 10 

Zarządzanie 

strategiczne w 
firmie 

konwersatorium 30 2,8 

Badanie 
operacyjne/ 

Prognozowanie i 
symulacje  

ćwiczenia 30 3 

Rachunkowość  

zarządcza 

wykład +ćwiczenia 30+30 5 
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Praktyka zawodowa ćwiczenia 960 32 

Razem 2070 123,20 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tabela 3 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Socjologia/Logika 

 

wykład 30 2 

Historia myśli 

ekonomicznej/Polityka 
społeczna 

 

wykład 30 2 

Etyka w 
biznesie/Kształtowanie 

postaw etycznych 
pracowników 

konwersatorium  30 3 

Polityka gospodarcza 
(przedmiot 

ogólnouczelniany jeden 

do wyboru)  
 

wykład 30 2 
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Lektorat języka obcego ćwiczenia 180 8 

Seminarium dyplomowe  
 

seminarium 60 6 

Praca dyplomowa 
 

  

  4 

Badania 

operacyjne/Prognozowani
e i symulacje 

 

wykład + ćwiczenia 30+30 5 

Praktyka zawodowa  

 

ćwiczenia 960 32 

 Razem: 1380 64 

 

 

PLAN STUDIÓW  

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów: Ekonomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)                                   

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Profil kształcenia: praktyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(ogólnoakademicki, praktyczny) 
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Forma studiów: studia stacjonarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Specjalność/Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 

Liczba semestrów: 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS: 180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2820 godzin 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

       

Semestr 1 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa 

przedmiotu 

Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze Forma 

zalicze
nia 

ECT

S 

Sum

a 
ECT

S 

Raze

m 

Wykł

ad 

Ćwiczenia/    

Laboratorium 

Konserwarto

rium 

Seminari

um 

E_WFZ Wychowanie 

fizyczne 

Grupa 

przedmiotó
w 

kształcenia 

ogólnego 

30   30     zoc 0 0 
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E_PKP Przedsiębiorc
zość i kultura 

pracy 

Grupa 
przedmiotó

w 
kształcenia 

ogólnego 

30 15 15     zoc 2 2 

E_SOC/E_
LOG 

Socjologia/Lo
gika 

Grupa 
przedmiotó

w ogólnych 
do wyboru 

30 30       zoc 2 2 

E_MIK Mikroekonom
ia I 

Grupa 
przedmiotó

w 
podstawow

ych 

60 30 30     egz 6 6 

E_MAT Matematyka Grupa 
przedmiotó

w 
podstawow

ych 

60 30 30     egz 6 6 

E_PMA Podstawy 
marketingu 

Grupa 
przedmiotó

w 
podstawow

ych 

30 30       egz 2 2 

E_PZA Podstawy 

zarządzania 

Grupa 

przedmiotó
w 

podstawow
ych 

30 30       egz 2 2 

E_RAC Rachunkowoś

ć 

Grupa 

przedmiotó

60 30 30     egz 6 6 
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w 
podstawow

ych 

E_PRW Prawo Grupa 

przedmiotó

w 
podstawow

ych 

30 30       egz 2 2 

E_FIL Filozofia Grupa 

przedmiotó
w 

podstawow
ych 

30 30       zoc 2 2 

Razem 360 255 135         30            

 

 

 
 

 

Semestr 2 

Kod 

przedmi
otu 

Nazwa 

przedmiotu 

Rodzaj modułu Liczba godzin w semestrze Forma 

zalicze
nia 

ECT

S 

Su

ma 
ECT

S 

Raze

m 

Wykł

ad 

Ćwiczenia/Laborat

orium 

Konserwarto

rium 

Seminari

um 

E_TIN Technologie 

informacyjn
e 

Grupa 

przedmiotów 
kształcenia 

ogólnego 

30   30     zoc 1 1 

E_WFZ Wychowanie 
fizyczne 

Grupa 
przedmiotów 

30   30     zoc 0 0 
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kształcenia 
ogólnego 

E_OWI Ochrona 
własności 

intelektualne

j  

Grupa 
przedmiotów 

kształcenia 

ogólnego 

15 15       zoc 1 1 

E_MAK Makroekono

mia  

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

60 30 30     egz 6 6 

E_SOP Statystyka 

opisowa 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

45 15 30     egz 6 6 

E_MSG Międzynarod
owe 

stosunki 
gospodarcze 

Grupa 
przedmiotów 

podstawowych 

30 30       zoc 2 2 

E_FPR Finanse 

publiczne i 
rynki 

finansowe 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

45 15 30     egz 6 6 

E_PRC Prawo 

cywilne 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

30 30       zoc 2 2 

E_PRG Prawo 

gospodarcze 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

30 30       zoc 2 2 

E_TGD Teoria gier i 
decyzji 

Grupa 
przedmiotów 

podstawowych 

15     15   zoc 1 1 
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E_LJO Lektorat 
języka 

obcego 

Grupa 
przedmiotów 

ogólnouczelnia
nych do 

wyboru 

60   60     zoc i 
egz w 

V 

3 3 

Razem 390 165 210         30 

 
 

 
 

Semestr 3 

Kod 

przedmiotu 

Nazwa 

przedmiotu 

Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze Forma 

zalicze
nia 

EC

TS 

Su

ma 
ECT

S 

Raze
m 

Wykł
ad 

Ćwiczenia/Labor
atorium 

Konserwart
orium 

Seminar
ium 

E_HME/E_

GEM 

Historia mysli 

ekonomicznej/P

olityka 
społeczna 

Grupa 

przedmiotów 

ogólnych do 
wyboru 

30 30       zoc 2 2 

E_EKN Ekonometria Grupa 
przedmiotów 

podstawowyc
h 

45 15 30     egz 4 4 

E_AEK Analiza 

ekonomiczna 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowyc

h 

45 15 30     egz 5 5 

E_EPB/E_

KEPP 

Etyka w 

biznesie/Kształt
owanie 

etycznych 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowyc

h 

30     30   zoc 3 3 
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postaw 
pracowników 

E_LJO Lektorat języka 

obcego 

rupa 

przedmiotów 

ogólnouczelni
anych do 

wyboru 

30   30     zoc i 

egz w 

V 

1 1 

E_FIRP_ZI

W 

Zastosowanie 

informatyki w 
finansach i 

rachunkowości 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyjn

ych 

30   30     zoc 3 3 

E_FIRP_P
FB 

Prawo 
finansowe i 

bankowe 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyjn
ych 

30 30       zoc 2 2 

E_FIRP_Z
FP 

Zarządzanie 
finansami 

przedsiębiorstw
a 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyjn
ych 

60 30 30     egz 5 5 

E_FIRP_R

KS 

Rachunek 

kosztów i 
sprawozdwczoś

ć finansowa 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyjn

ych 

60 30 30     egz 5 5 

  360 

  

150 180 

  

        30 

Razem         
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Semestr 4 

Kod 
przedmiot

u 

Nazwa 
przedmiotu 

Rodzaj modułu Liczba godzin w semestrze Forma 
zalicze

nia 

ECT
S 

Su
ma 

ECT
S 

Raze

m 

Wykł

ad 

Ćwiczenia/Laborat

orium 

Konserwarto

rium 

Seminari

um 

E_PRA Prawo 

administrac
yjne 

Grupa 

przedmiotów 
podstawowych 

30 30       zoc 2 2 

E_OPB Organizacja 
pracy 

biurowej 

Grupa 
przedmiotów 

podstawowych 

15   15     zoc 1 1 

E_PRS Proseminari
um 

Grupa 
przedmiotów 

podstawowych 

30     30   zoc 2 2 

E_AZAW Aktywizacja 

zawodowa 

Grupa 

przedmiotów 

podstawowych 

30   30     zoc 2 2 

E_LJO Lektorat 

języka 
obcego 

Grupa 

przedmiotów 
ogólnouczelnin

yach do 
wyboru 

30   30     zoc i 

egz w 
V 

1 1 

E_FIRP_Z

IW 

Zastosowan

ie 
informatyki 

w finansach 
i 

rachunkowo
ści 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyjn

ych 

    30     zoc 6 3 

E_FIRP_

PRS 

Prawo 

skarbowe 

Grupa 

przedmiotów 

30 30       zoc 2 2 
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specjalizacyjn
ych 

E_FIRP_
RPK 

Rynek 
pieniężno-

kredytowy 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyjn

ych 

45 15 30     egz 5 5 

E_FIRP_

SYB 

System 

bankowy 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyjn

ych 

30 30       zoc 2 2 

E_FIRP_
SPP 

System 
podatkowy 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyjn
ych 

30 30       zoc 2 2 

E_PRT Praktyka 
zawodowa 

Praktyki 
zawodowe 

240   240     zoc 8 8 

Razem 240 135 135         30 

+ + 

240 240 

 

 
 

 
 

 
 

Semestr 5 

Kod 
przedmiot

u 

Nazwa 
przedmiot

u 

Rodzaj modułu Liczba godzin w semestrze Forma 
zaliczeni

a 

ECT
S 

Sum
a Raze

m 
Wykła
d 

Ćwiczeni
a 

Konserwartoriu
m 

Seminariu
m 
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ECT
S 

E_PGS Polityka 
gospodarc

za 

Grupa 
przedmiotów 

przedmiotów 

ogólnouczelniany
ch do wyboru 

30 30       zoc 2 2 

E_LJO Lektorat 
języka 

obcego 

Grupa 
przedmiotów 

przedmiotów 
ogólnouczelniany

ch do wyboru 

60   60     zoc i 
egz w V 

3 3 

E_SED Seminariu
m 

dyplomow
e  

Grupa 
przedmiotów 

seminaryjnych 

30   
 

   30 zoc 1 1 

E_PRT Praktyka 
zawodowa  

Praktyki 
zawodowe 

720   720     zoc 24 24 

Razem 120 30 90   30     30 

+ + 

720 720           
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Semestr 6 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj 

modułu 

Liczba godzin w semestrze Forma 

zalicze
nia 

EC

TS 

Su

ma 
ECT

S 

Raz
em 

Wykł
ad 

Ćwicze
nia 

Konserwart
orium 

Seminar
ium 

E_ES Ekonomia 

społeczna I 

Grupaprzed

miotów 
podstawowy

ch 

30 30       egz 2 2 

E_MWPG Metody wyceny 
projektów 

gopodarczych 

Grupaprzed
miotów 

podstawowy
ch 

15     15   zoc 1 1 

E_SED Seminarium 

dyplomowe 

Grupa 

przedmiotów 
seminaryjny

ch 

30   
 

   30 zoc 5 5 

  Praca dyplomowa Grupa 

przedmiotów 
seminaryjny

ch 

            4 4 
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E_FIRP_ZSF Zarządzanie 
strategiczne w 

firmie 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyj
nych 

45 15 30     egz 4 4 

E_FIRP_BOP/E_F

IRP_PSY 

Badania 

operacyjne/Progn
ozowanie i 

symulacje 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyj

nych 

60 30 30     zoc 5 5 

E_FIRP_RZA Rachunkowość 

zarządcza 

Grupa 

przedmiotów 
specjalizacyj

nych 

60 30 30     egz 5 5 

E_FIRP_RGK Rachunkowość 
grupy kapitałowej 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyj
nych 

30     30   egz 2 2 

E_FIRP_UGS Ubezpieczenie 
gospodarcze i 

społeczne 

Grupa 
przedmiotów 

specjalizacyj

nych 

30 30       zoc 2 2 

Razem 300 135 120 45       30  
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Plan studiów obowiązuje od semestru pierwszego roku akademickiego 2020/2021 

Plan studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Programowo-Dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych w dniu 

27 września 2021 r . 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               

(Podpis Dziekana) 

 

 


