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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Ekonomiczny 

Kierunek: Ekonomia 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

O PROGRAMIE STUDIÓW 

DLA KIERUNKU STUDIÓW  

 

 

Nazwa kierunku:  

EKONOMIA  

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:  

Studia na kierunku Ekonomia zakładają realizację efektów uczenia się w dziedzinie nauk 

społecznych, dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse oraz dyscyplina nauki: o zarządzaniu i 

jakości prowadzonej w uczelni w sposób określony przez program uczenia się. 

 

PROCENTOWY UDZIAŁ DYSCYPLIN 

Lp. Dyscypliny, do których odnoszą się 

zakładane efekty uczenia się 

Udział procentowy 

1. dziedzina nauk społecznych  

dyscyplina: ekonomia i finanse 

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości 

 

85% 

15% 

SUMA 100% 

 

Poziom kształcenia: 

Kierunek Ekonomia w UG realizowany jest na studiach pierwszego stopnia. 

Kierunek Ekonomia w UG realizowany jest na studiach drugiego stopnia. 

 

Forma studiów: 

Kierunek Ekonomia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

Liczba semestrów i punktów ECTS: 

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia trwają 6 semestrów. W celu uzyskania kwalifikacji 

pierwszego stopnia program uczenia się przewiduje uzyskanie 184 punktów ECTS. 

Studia II stopnia na kierunku Ekonomia trwają 4 semestry. W celu uzyskania kwalifikacji 

drugiego stopnia program uczenia się przewiduje uzyskanie 123 punktów ECTS. 

 

Profil kształcenia: 

Studia na kierunku Ekonomia mają profil ogólnoakademicki. 
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Tytuł zawodowy absolwenta: 

Tytuł zawodowy absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia: licencjat.  

Tytuł zawodowy absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia: magister. 

Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to 

potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku 

Ekonomia efektów uczenia się.  

 

Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 

kontynuacji ich kształcenia: 

W kształceniu na kierunku Ekonomia celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, pozwalające na 

wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej. Jego osiągnięcie stworzy absolwentom 

możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i 

pozarządowych), zarówno w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności 

gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub 

tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w 

różnych sektorach i segmentach rynku oraz do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

W oferowanych studentowi przedmiotach do wyboru uczestniczyć będą przedstawiciele wielu 

polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, którzy podzielą się swoją wiedzą praktyczną, 

związaną z kierunkiem studiów 

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie kwalifikacji 

pierwszego stopnia i uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającego 

uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia 

kształcenia na studiach drugiego stopnia. 

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie kwalifikacji drugiego 

stopnia i uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającego uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole 

doktorskiej.  

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, 

organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa 

szeroką wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na jej 

zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach: finansowych, kontrolingu, 

audytorskich, handlowych, spedycyjnych, transportowych, logistycznych, IT i B+R. 

 

Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią Rozwoju: 

Kierunek Ekonomia to kierunek studiów, który jest dostępny na wielu uczelniach w Polsce i 

za granicą. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dyscypliny 

ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.  

Kierunek Ekonomia zgodnie z nadrzędnymi celami Uniwersytetu Gdańskiego kształci 

cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz 
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wnosi wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych 

problemów.  

Do realizacji programu studiów na kierunku Ekonomia zaangażowani są nauczyciele 

Wydziału Ekonomicznego oraz praktycy gospodarczy. Część przedmiotów, głównie w 

zakresie umiejętności językowych w celu zapewnienia założonych efektów uczenia się 

realizowana jest przez specjalistów z innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.  

W dydaktyce akademickiej kierunku Ekonomia wykorzystuje się wyniki najnowszych 

badań naukowych. Program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się 

oraz do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co jest zgodne z pkt. 4. Nowa 

Jakość w Badaniach Naukowych i Kreowaniu Innowacji oraz pkt. 5 Wzmocnienie Kapitału 

Intelektualnego Uniwersytetu. 

 

Informacja o strukturze programu studiów: 

Program studiów na kierunku studiów Ekonomia, poza Informacjami ogólnymi o programie 

studiów obejmuje:  

 opis zakładanych efektów uczenia się,  

 opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów uczenia się;  

 plan studiów 

 informację o prowadzących zajęcia 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia: 

Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie kształcenia na kierunku 

Ekonomia na poziomie przedmiotu weryfikowane będą poprzez następujące formy: egzaminy 

(egzamin ustny, egzamin opisowy, egzamin testowy), zaliczenie (zaliczenie ustne, zaliczenie 

opisowe, zaliczenie testowe), kolokwium, przygotowanie referatu, projektu (w tym: projektu 

w postaci multimedialnej), prezentacji i tłumaczenia tekstu, a także napisanie eseju i dłuższej 

pracy pisemnej. Efekty uczenia się będą oceniane poprzez mierniki ilościowe, tj.: oceny z 

zaliczeń, kolokwium i egzaminów, oceny z ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i innych 

form zajęć, ocenę aktywności studentów na zajęciach. Szczegółowe określenie sposobów 

oceny tych efektów zostało ujęte w sylabusach i jest zgodne z warunkami uzyskiwania 

zaliczeń, zawartymi m.in. w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.    

Wybór promotora w procesie dyplomowania - w przypadku studiów pierwszego 

stopnia - następuje po zakończeniu 3 semestru studiów i jest uzależniony od zainteresowań 

studenta. 

Wybór promotora w procesie dyplomowania - w przypadku studiów drugiego stopnia -

następuje od 1 semestru studiów i jest uzależniony od zainteresowań studenta. 

Działania w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, mające 

na celu ocenę i doskonalenie programu kształcenia kierunku Ekonomia, w szczególności w 

kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy są prowadzone 

przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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Warunki zapewnienia realizacji programu studiów przez osoby z niepełnosprawnością. 

Realizacja programu studiów Ekonomia nie jest w żadnym stopniu utrudniona dla osób z 

niepełnosprawnościami. Nowoczesne budynki Wydziału Ekonomicznego są w pełni 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia Pełnomocników Dziekanów 

ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie stosowania narządzi ułatwiających studiowanie 

osobom z niepełnosprawnościami odnoszą się do stosowania sposobów ułatwiających 

studiowanie, w tym np. właściwego stosowania zapisów Regulaminu Studiów w zakresie 

udzielania zgody na indywidualne programy studiów, stosowania ułatwień w zakresie 

przekazywania studiowanych treści, dostosowania stanowisk pracy w przypadku realizacji 

zajęć w ramach ćwiczeń.  

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: 

Kandydat na studia pierwszego stopnia musi się legitymować świadectwem dojrzałości lub 

dokumentami stwierdzającymi osiągnięcie równoważnych efektów uczenia się. Konieczna 

jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (Europejski System Opisu 

Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference for Languages 

CEFR). 

Kandydat na studia drugiego stopnia musi się legitymować dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia (licencjackich) lub dokumentami stwierdzającymi osiągnięcie 

równoważnych efektów uczenia się.. Konieczna jest znajomość języka angielskiego na 

poziomie minimum B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – Common 

European Framework of Reference for Languages CEFR). 

 

Informacja na temat praktyk zawodowych: 

Studenci pierwszego stopnia studiów na kierunku Ekonomia mają obowiązek realizacji 

praktyk obowiązkowych w wymiarze 30 godzin i otrzymują 4 punkty ETCS za ich zaliczenie.  

Realizacja praktyk następuje do 5 semestru studiów włącznie. Rozliczenie realizacji praktyk 

następuje do końca 5 semestru studiów. 

Studenci drugiego stopnia studiów na kierunku Ekonomia mają obowiązek realizacji praktyk 

obowiązkowych w wymiarze 20 godzin i otrzymują 3 punkty ETCS za ich zaliczenie.  

Realizacja praktyk następuje do 3 semestru studiów włącznie. Rozliczenie realizacji praktyk 

następuje do końca 3 semestru studiów. 

 

Zasoby kadrowe: 

Zajęcie dydaktyczne w ramach kierunku Ekonomia prowadzone będą, zarówno przez 

pracowników Wydziału Ekonomicznego, jak i praktyków gospodarczych. Nauczyciele 

akademiccy WE gwarantują przekazanie rzetelnej, najnowszej wiedzy z zakresu 

studiowanego kierunku studiów. Przedstawiciele praktyki gospodarczej, prowadzący zajęcia 

do wyboru na nowym kierunku studiów, to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

współczesnej gospodarki i funkcjonujących w jej ramach organizacji, instytucji i 

przedsiębiorstw.  

 

Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: 
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Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona jest działalność 

naukowa i naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny naukowej, do której odnoszą się efekty 

uczenia się na kierunku Ekonomia. Zajęcia dydaktyczne na studiach odbywają są w oparciu o 

prowadzone w jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne. Słuchacz ma kontakt z 

najnowszymi wynikami badań naukowych prowadzonymi zarówno w kraju, jak i za granicą. 

 

Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna: 

Wydział Ekonomiczny dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą dydaktyczną, gwarantującą 

prawidłową realizację procesu kształcenia. Wydział zapewnia odpowiednie warunki do 

prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach. Zagwarantowany 

jest swobodny dostęp do sal, których wyposażenie jest niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w tym zajęć prowadzonych przez pracowników spoza UG.   

Na Wydziale Ekonomicznym funkcjonuje kilka laboratoriów komputerowych, w 

których wykorzystywane jest oprogramowanie udostępniane w ramach umów współpracy z 

podmiotami gospodarczymi. Najszerzej wykorzystywane są: laboratorium Refinitiv 

(wcześniejsza nazwa Thomson Reuters) - pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej i 

największe akademickie w Europie, z licencją Thomson Reuters Eikon, laboratorium 

logistyczne z licencją SAP, umożliwiające szkolenia i certyfikację w zakresie SAP ERP. 

Wydział Ekonomiczny jest członkiem SAP University Alliances Programme), laboratorium 

tradingowe OSTC z oprogramowaniem Stellar oraz akredytowane laboratorium i 

komputerowe centrum egzaminacyjne ACCA, dające możliwość przeprowadzania 

egzaminów na poziomach F1-F4. 

W minionym roku akademickim Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

została wzbogacona o stanowiska komputerowe oraz studenckie kąciki naukowe. 

 

Zasoby biblioteczne: 

Studenci kierunku Ekonomia mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UG 

oraz jej filii (Biblioteki Ekonomicznej UG położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału 

Ekonomicznego). Do ich dyspozycji pozostają także księgozbiory zgromadzone w 

jednostkach, takich jak: Instytuty, Katedry i Zakłady wydziałów współtworzących 

prezentowany kierunek studiów. Od 2006 roku otwarty został dla użytkowników nowy 

budynek Biblioteki Głównej w Gdańsku - Oliwie, położony blisko Rektoratu Uniwersytetu 

Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Biblioteka posiada ponad 500 miejsc dla 

czytelników, w tym 170 stanowisk komputerowych. Większość zbiorów w nowej Bibliotece 

Głównej UG uporządkowana jest według klasyfikacji rzeczowej i udostępniana prezencyjnie 

w wolnym dostępie. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje użytkownikom dostęp do 

licznych licencjonowanych serwisów elektronicznych, czasopism oraz książek, tak 

renomowanych wydawców. Zasoby elektroniczne dostępne są w sieci uniwersyteckiej lub z 

komputerów domowych poprzez usługę VPN.  

Zasoby biblioteczne Biblioteki Głównej UG oraz jej filii i dostęp do baz danych 

zaspokajają potrzeby związane z procesem kształcenia na kierunku Ekonomia. 

 

Opis działań związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia: 
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Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym 

prowadzącym kierunek Ekonomia funkcjonuje na podstawie uchwały nr 76/09 Senatu UG z 

dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, jest zgodny z Wydziałowym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia 

i uchwałami Rady Wydziału w sprawie zasad hospitacji z dnia 17 lutego 2011 r. oraz zasad 

dyplomowania z dnia 17 lutego 2011 r. oraz Księgą Jakości Kształcenia na Wydziale 

Ekonomicznym, która została przyjęta przez Radę Wydziału Ekonomicznego w dniu 16 

stycznia 2014 roku. Jakość kształcenia na Wydziale Ekonomicznym leży w gestii Rady 

Wydziału na poziomie wytyczania celów i zadań oraz uchwalania zasad. Na poziomie 

wykonawczym – należy do Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (głównie 

kompetencje związane z ewaluacją zajęć on-line) oraz Komisji programowo-dydaktycznej, w 

skład której wchodzą kierownicy jednostek, opiekunowie specjalności, przedstawiciel 

komórki zarządzającej planami zajęć, reprezentant doktorantów, przedstawiciel praktyki 

gospodarczej oraz przedstawiciel Samorządu Studentów. W ramach Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia prowadzone są badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. O roku 

akademickiego 2018/2019 badania ankietowe dotyczące zajęć są prowadzone w formie 

elektronicznej on-line, gwarantując studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze 

ankiet, co roku są przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone na Wydziale. 

Wyniki i wnioski z prowadzonych badań składają się na coroczne opracowanie pt. Jakość 

kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawozdanie z oceny 

własnej dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Dokument ten jest 

publikowany na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego  

Programy uczenia się dla kierunku Ekonomia prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny 

opiniowane są przez Radę programową kierunku. Rada programowa kierunku dba o właściwą 

realizację i wysoki poziom procesu kształcenia poprzez analizę programów nauczania, analizę 

sposobów i zasad oceniania studentów. 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunku Ekonomia podlegają weryfikacji z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Kształcenie na Wydziale Ekonomicznym UG jest prowadzone zgodnie z wymogami 

przepisów obowiązujących wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasadami 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają jednostki w zakresie formułowania 

programów i oceny efektów uczenia się. 

 

Sposób uwzględnienia wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów 

Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz Biuro Karier. Harmonogram działań obejmuje uruchomienie badań losów 

absolwenta, które mają osiągnąć następujące cele: 

• określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów UG; 

• określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy; 

• gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo-społecznego absolwenta 

poszukującego pracy. 

 

Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się 

z potrzebami rynku pracy 
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Z uwagi na fakt, iż prace nad utworzeniem kierunku Ekonomia prowadzone były z udziałem 

przedstawicieli praktyki gospodarczej uwzględnione zostały potrzeby rynku pracy. Analiza 

zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy jest przedmiotem obrad 

Rady programowej kierunku. Wobec zmian na rynku pracy następują zmiany w zakresie 

przekazywanych treści, w tym ich ciągła aktualizacja.  

 

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi – 

np. pracodawcami, przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku Ekonomia: 

W procesie tworzenia kierunku studiów Ekonomia – oprócz pracowników naukowych 

Wydziału Ekonomicznego - biorą udział przedstawiciele praktyki gospodarczej. Ich zadaniem 

jest m.in. współtworzenie programu studiów oraz przygotowanie i weryfikacja sylabusów 

oferowanych przedmiotów. Zmiany, które wprowadzane są w zakresie programu studiów 

oraz zmiany w zakresie treści prowadzonych przedmiotów są wynikiem współdziałania 

pracowników Wydziału Ekonomicznego i przedstawicieli praktyki gospodarczej, w tym 

członków Rady Ekspertów, współpracującej z wydziałem.  

 




