
Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów  

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku1 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

(2017/2018) 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 
3 lat 

(2017/2018) 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 81 74 47 83 

II 100 56 19 47 

III 99 79 23 31 

II stopnia 
I 47 52 20 22 

II 50 35 0 34 

Razem: 377 296 109 217 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się  

w danym roku 

Liczba 
absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy 
rozpoczęli cykl 

kształcenia 
kończący się w 

danym roku 

Liczba 
absolwentów 

w danym 
roku 

I stopnia 

2018 152 77 38 3 

2019 121 77 40 9 

2020 94 55 47 13 

II stopnia 

2018 58 38 0 0 

2019 49 35 22 14 

2020 50 38 22 11 

Razem: 524 320 169 50 

 

                                                           

1 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)2 

Studia I stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

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

6 semestrów/180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1853 godzin 

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

90 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

101 ECTS 

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 61 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

program kształcenia nie 
przewiduje praktyk 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

program kształcenia nie 
przewiduje praktyk 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 godzin 

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 

 

 

2./nie dotyczy 

 

  

                                                           

2 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 
podlegających ocenie. 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 3 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

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

4 semestry/120 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 919 godzin 

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

60 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

71 ECTS 

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 45 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

program kształcenia nie 
przewiduje praktyk 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

program kształcenia nie 
przewiduje praktyk 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

nie dotyczy 

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 

 

 

2./nie dotyczy 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów3 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczba 
godzin zajęć 

stacjonarne/niesta
cjonarne1 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Przedmiot podstawowy 

Zarządzanie wykład/ćwiczenia 60/32 6 

Przedmioty kierunkowe 

Analiza ekonomiczna wykład/ćwiczenia 45/24 3 

Ekonomia biznesu wykład/ćwiczenia 45/24 3 

Ekonomia informacji wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Ekonomia sektora publicznego wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Podstawy ekonomii środowiska 
i zasobów naturalnych  

wykład/ćwiczenia 
30/16 3 

Podstawy makroekonomii wykład/ćwiczenia 60/32 5 

Wiedza o gospodarce rynkowej wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Analiza i zarządzanie portfelem 
wykład/ćwiczenia 

komputerowe 
30/16 2 

Ekonometria 
wykład/ćwiczenia 

komputerowe 
45/24 4 

Ekonomia zdrowia i życia wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Etyka dla ekonomistów wykład/ćwiczenia 30/16 2 

Marketing wykład/ćwiczenia 30/16 5 

Markets of demetrit goods wykład 15/8 3 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

wykład/ćwiczenia 
30/16 3 

Polityka gospodarcza wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Polityka społeczna wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Rynki dóbr i usług kultury wykład/ćwiczenia 30/16 3 

                                                           

3Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form stud3iów 
podlegających ocenie. 
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Rynki produktów ekologicznych wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Statystyka wykład/ćwiczenia 45/24 4 

Zrównoważony rozwój wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Przedmioty specjalnościowe 

Czynniki makroekonomiczne w 
analizie rynku  

wykład/ćwiczenia 
30/16 3 

Gospodarka sieciowa wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Rynki nieruchomości wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Rynki usług transportu wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Rynki usług turystycznych wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Teoria gier wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Ekologiczne uwarunkowania 
działalności gospodarczej 

wykład/ćwiczenia 
30/16 3 

Gospodarka kreatywna wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Gospodarka lokalna wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Seminarium dyplomowe 

Seminarium dyplomowe seminarium 60/30 12 

Praca dyplomowa - - 8 

Razem  885/4701 1011 

 

1Podane sumy odnoszą się do minimalnej liczby godzin i punktów ECTS, które student musi zrealizować 
wybierając jedną ze specjalności, a nie do całej listy, która obejmuje różne oferowane specjalności. 
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Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 
godzin zajęć 

stacjonarne/niesta
cjonarne1 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Przedmiot podstawowy 

Metodologia badań naukowych wykład 15/8 2 

Przedmioty kierunkowe 

Ekonometria i prognozowanie 
procesów gospodarczych 

Wykład/ćwiczenia 
komputerowe 

30/16 4 

Ekonomia instytucjonalna wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Ekonomia rozwoju wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Historia myśli ekonomicznej wykład/ćwiczenia 30/16 5 

Makroekonomia wykład/ćwiczenia 30/16 5 

Organizacja rynków i 
konkurencji 

ćwiczenia 
30/16 5 

Rynki finansowe wykład/ćwiczenia 30/16 2 

Wnioskowanie statystyczne wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Badania marketingowe wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Economic cycles wykład 30/16 2 

Eksperymenty w badaniach 
ekonomicznych 

wykład/ćwiczenia 
komputerowe 

30/16 3 

Rynki energii wykład/ćwiczenia 30/16 4 

Przedmioty specjalnościowe 

Biznes w gospodarce cyfrowej wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Fuzje i przejęcia wykład/ćwiczenia 30/16 3 

Ocena skutków regulacji 
rynków 

wykład/ćwiczenia 
30/16 

3 

Parametry makroekonomiczne 
w analizie rynku 

wykład/ćwiczenia 
30/16 

3 

Międzynarodowe kryzysy 
finansowe 

wykład/ćwiczenia 
30/16 

3 
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Seminaria 

Seminarium magisterskie seminarium 60/32 12 

Praca magisterska   8 

Razem: 450/2401 711 

 

1Podane sumy odnoszą się do minimalnej liczby godzin i punktów ECTS, które student musi zrealizować 
wybierając jedną ze specjalności, a nie do całej listy, która obejmuje różne oferowane specjalności. 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela4 

Nie dotyczy 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych5 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr Forma studiów Język wykładowy 

Liczba studentów 

(w tym niebędących 
obywatelami polskimi) 

Markets of 
demetrit goods 

Wykład 
– 

15h/8h 
IV 

Stacjonarne/
niestacjonar

ne 
angielski 

Wszyscy studenci 
kierunku Ekonomia na 

danym roku 

 
 
Studia drugiego stopnia 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr 
Forma 

studiów 
Język wykładowy 

Liczba studentów 

(w tym niebędących 
obywatelami polskimi) 

Economic cycles 
Wykład 

– 
15h/8h 

III 
Stacjonarn
e/niestacj

onarne 
angielski 

Wszyscy studenci 
kierunku Ekonomia na 

danym roku 

 

                                                           

 

5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, w przypadku, gdy 
absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających 
przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 

5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia 
prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 


