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1. FORMA STUDIÓW 

Kierunek kształcenia ekonomia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Studia na kierunku 
ekonomia o profilu ogólnoakademickim są studiami drugiego stopnia i odbywają się w formie studiów:  

- stacjonarnych,  

- niestacjonarnych.  
Program studiów na kierunku ekonomia studia drugiego stopnia zakłada realizację następujących specjalności:  

- gospodarka nieruchomościami, 
- gospodarka turystyczna, 
- gospodarowanie kapitałem ludzkim, 
- konsulting gospodarczy, 
- logistyka w biznesie, 
- rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, 
- wycena nieruchomości. 

2. CEL KSZTAŁCENIA 

OGÓLNE CELE PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia jest zdobycie wszechstronnej i poszerzonej – w 
stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzy z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami 
finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci zdobywają umiejętności wykorzystywania zaawansowanych 
metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali 
mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU KSZTAŁCENIA 
Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia 

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia 

C1 
Zapoznanie studenta z zagadnieniami ekonomii, formami instytucji 
społecznych oraz ich strukturami, relacjami między nimi w 
pogłębionym zakresie a także w wybranych krajach 

E_2A_W01, E_2A_W02, E_2A_W03, 
E_2A_W13 

C2 

Zrozumienie przez studenta roli i miejsca człowieka w szeroko 
rozumianych strukturach społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem 
więzi społecznych, a także zasad tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

E_2A_W04, E_2A_W05, E_2A_W15 

C3 

Zapoznanie studenta z zaawansowanymi metodami i narzędziami 
pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji i analizy danych oraz 
ukształtowanie umiejętności w zakresie ich doboru, stosowania i oceny 
oraz modelowania złożonych zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych 

E_2A_U04, E_2A_U06, E_2A_U07, 
E_2A_U09, E_2A_U11, E_2A_U17, 
E_2A_U20, E_2A_W06, E_2A_W07, 
E_2A_W10, E_2A_W11, E_2A_W12 

C4 

Szczegółowe zapoznanie studenta z normami i regułami prawno-
organizacyjnymi, etycznymi i moralnymi w życiu społeczno-
gospodarczym oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji 
posługiwania się nimi 

E_2A_K04, E_2A_K05, E_2A_K06, 
E_2A_K08, E_2A_K09, E_2A_U05, 
E_2A_U10, E_2A_U18, E_2A_W08, 
E_2A_W09, E_2A_W11, E_2A_W14 

C5 

Wypracowanie u studenta poszerzonych umiejętności prawidłowego 
zastosowania zdobytej wiedzy oraz pozyskanych danych do analizy i 
interpretacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych (w tym 
zrównoważonego rozwoju) 

E_2A_K02, E_2A_K07, E_2A_U01, 
E_2A_U02, E_2A_U08, E_2A_U12, 
E_2A_U16, E_2A_U19 

C6 
Wypracowanie u studenta pogłębionych umiejętności posługiwania się 
językiem obcym, w tym specjalistycznym słownictwem w języku 
angielskim 

E_2A_K01, E_2A_K02, E_2A_U13, 
E_2A_U14, E_2A_U15 

C7 
Ukształtowanie świadomości konieczności uczenia się przez całe życie 
oraz umiejętności i kompetencji inicjowania i organizowania pracy 
własnej i zespołu 

E_2A_K01, E_2A_K02, E_2A_K03, 
E_2A_K04, E_2A_K06, E_2A_K08, 
E_2A_K10, E_2A_U03 
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3. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA- STUDIA DRUGIEGO 
STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia II stopnia – profil ogólnoakademcki zostały przyjęte Uchwałą 
nr 50 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w 
sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego stopnia 
prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, zmienioną Uchwałą nr 27 Senatu 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniającą 
uchwałę nr 50 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla 
kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym ZUT w 
Szczecinie. 
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia  
Kierunek kształcenia ekonomia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.  
Objaśnienia oznaczeń w symbolach:  

E (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; 2A – poziom studiów i profil  
W - kategoria wiedzy, U - kategoria umiejętności, K - kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03,…i kolejne - numer efektu kształcenia dla obszaru nauk społecznych 
 

Kierunkowe efekty kształcenia – wiedza 
(absolwent studiów) 

Odniesienie do opisu 
efektów kształcenia 

do obszaru nauk 
społecznych 

Kod Efekt kształcenia 

E_2A_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, jej miejscu w systemie nauk 
społecznych oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

S2A_W01 

E_2A_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną 
wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych 

S2A_W02 

E_2A_W03 
Ma pogłębioną wiedzę na temat relacji między strukturami i instytucjami 
społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i 
kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych 

S2A_W03 

E_2A_W04 
Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi 
prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną o wybranych kategoriach tych więzi 

S2A_W04 

E_2A_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym i działającym w 
strukturach społeczno-gospodarczych oraz pogłębioną w zakresie obszarów jego 
aktywności społeczno-gospodarczej 

S2A_W05 

E_2A_W06 

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki 
pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych oraz modelowania zjawisk i 
procesów społeczno-gospodarczych, a także identyfikowania rządzących nimi 
prawidłowości 

S2A_W06 

E_2A_W07 
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym wnioskowania 
statystycznego, ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych) i zna 
przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej 

S2A_W06 

E_2A_W08 
Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł prawno-
organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i 
instytucji społecznych, ich natury i sposobów działania 

S2A_W07 

E_2A_W09 
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zasadach i normach etycznych i moralnych w 
działalności gospodarczej 

S2A_W07 

E_2A_W10 
Ma rozszerzoną wiedzę o koncepcjach i metodach gospodarowania, w tym 
kapitałem ludzkim, identyfikuje powiązania między obszarami i funkcjami 
gospodarowania w podmiotach społeczno-gospodarczych 

S2A_W03 S2A_W05 
S2A_W08 

E_2A_W11 
Ma pogłębioną wiedzę na temat systemu finansowego i jego wpływu na 
funkcjonowanie gospodarki 

S2A_W02 S2A_W03 
S2A_W08 

E_2A_W12 Ma pogłębioną wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej 
S2A_W03 S2A_W06 
S2A_W08 

E_2A_W13 
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, zjawisk i instytucji 
społecznych oraz rodzajów więzi społecznych a także o ich historycznej ewolucji 

S2A_W04 S2A_W07 
S2A_W09 

E_2A_W14 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 

S2A_W10 

E_2A_W15 
Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii 

S2A_W11 
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Kierunkowe efekty kształcenia – umiejętności 

(absolwent studiów) 
Odniesienie do opisu 

efektów kształcenia do 
obszaru nauk 
społecznych  

Kod Efekt kształcenia 

E_2A_U01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji i wyjaśniania 
zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wzajemnych relacji między nimi 

S2A_U01 

E_2A_U02 
Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i formułowania 
opinii na temat przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-
gospodarczych oraz dobierać dane i metody ich analizy 

S2A_U02 

E_2A_U03 Umie organizować pracę własną i zespołu, dostrzegać problemy i je rozwiązywać 
S2A_U02 S2A_U06 
S2A_U07 

E_2A_U04 Potrafi zastosować narzędzia i metody pomiaru zjawisk rynkowych 
S2A_U01 S2A_U02 
S2A_U05 S2A_U08 

E_2A_U05 
Sprawnie posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu 
rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii 

S2A_U05 

E_2A_U06 
Potrafi dobrać źródła finansowania i sprawnie wykorzystuje wiedzę z 
rachunkowości w procesach gospodarowania 

S2A_U02 S2A_U05 

E_2A_U07 
Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii 
informatycznych 

S2A_U03 S2A_U07 

E_2A_U08 
Potrafi formułować opinie i proponować rozwiązania problemów związanych z 
przebiegiem procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii 

S2A_U03 

E_2A_U09 
Potrafi prognozować i modelować złożone procesy i zjawiska społeczne z 
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych 

S2A_U04 

E_2A_U10 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o 
krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy 

S2A_U06 

E_2A_U11 
Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnych problemów i wskazuje w tym 
zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia 

S2A_U07 

E_2A_U12 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, 
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w 
wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej 

S2A_U08 

E_2A_U13 
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w 
języku polskim i obcym, z zakresu ekonomii lub w obszarze leżącym na 
pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

S2A_U09 

E_2A_U14 
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i obcym  z zakresu ekonomii lub w obszarze leżącym na pograniczu 
różnych dyscyplin naukowych 

S2A_U10 

E_2A_U15 
Włada słownictwem specjalistycznym w języku obcym z zakresu ekonomii 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 plus Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

E_2A_U16 
Potrafi śledzić i analizować trendy w gospodarce, w tym oceniać efekty rozwoju 
zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym 

S2A_U01 S2A_U02 
S2A_U03 S2A_U04 

E_2A_U17 Potrafi formułować oczekiwania wobec technologii teleinformatycznych (ICT) 
S2A_U03 S2A_U09 
S2A_U10 

E_2A_U18 
Potrafi weryfikować swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-
finansowe, prawne i moralne 

S2A_U01 S2A_U03 
S2A_U05 

E_2A_U19 
Wyjaśnia złożone problemy współczesnej gospodarki w świetle dorobku i 
poglądów autorytetów ekonomii 

S2A_U01 S2A_U02 
S2A_U09 S2A_U10 

E_2A_U20 
Posiada pogłębioną umiejętność raportowania zamierzeń i efektów 
zrealizowanych działań w języku polskim i obcym 

S2A_U04 S2A_U05 
S2A_U08 S2A_U09 
S2A_U10 
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Kierunkowe efekty kształcenia - kompetencje personalne i społeczne Odniesienie do opisu 

efektów kształcenia do 
obszaru nauk 
społecznych 

Kod Efekt kształcenia 

E_2A_K01 
Uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się od 
innych osób 

S2A_K01 S2A_K06 

E_2A_K02 
Samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, 
prezentacja) 

S2A_K02 S2A_K03 

E_2A_K03 
Określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub 
innych 

S2A_K03 

E_2A_K04 
Prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z 
wykonywaniem zawodu 

S2A_K04 

E_2A_K05 
Opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, 
ekonomiczne i polityczne oraz przewiduje wielokierunkowe skutki społeczne 
swojej działalności 

S2A_K05 

E_2A_K06 Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy S2A_K07 

E_2A_K07 
Uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych 
działaniach 

S2A_K03 

E_2A_K08 
Skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzględnieniem zasad 
etycznych 

S2A_K04 

E_2A_K09 Podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje 
S2A_K02 S2A_K03 
S2A_K04 

E_2A_K10 Wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur 
S2A_K02 S2A_K04 
S2A_K05 

 
 

4. SYLWETKA ABSOLWENTA 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wiedza uzyskana w procesie kształcenia przygotuje do wykonywania zawodów: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w 
obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości. Absolwent będzie posiadał wszechstronną i poszerzoną wiedzę z 
zakresu prawa, ekonomii oraz gospodarowania zasobami materialnymi a w szczególności zasobami nieruchomości, jak 
również zasobami finansowymi i ludzkimi. Ponadto będzie posiadał umiejętności wykorzystania metod analitycznych do 
badania zjawisk i procesów dotyczących rynku nieruchomości oraz procesów gospodarczych, a także umiejętności oceny i 
prognozowania procesów w skali mikro i makroekonomicznej. Specjalistyczna wiedza przygotuje do podejmowania 
decyzji związanych z gospodarką nieruchomościami i świadczenia usług doradczych w tym zakresie. W procesie 
kształcenia absolwent uzyska wiedzę zarówno o segmentach rynku krajowego, jak i europejskiego. Po ukończeniu 
specjalności absolwent będzie przygotowany do podejmowania praktyk zawodowych w celu uzyskania uprawnień i 
licencji w zawodach z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: GOSPODARKA TURYSTYCZNA 

Absolwent specjalności gospodarka turystyczna nabywa umiejętność biegłego poruszania się po rynku usług 
turystycznych dzięki wiedzy na temat stymulowania rozwoju turystyki, marketingu usług turystycznych, planowania i 
zarządzania realizacją projektów w dziedzinie turystyki, hotelarstwa. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. 
Absolwent w trakcie studiów zdobywa wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami turystycznymi 
oraz rekreacją i obsługą klienta. 
Według wielu instytucji i organizacji międzynarodowych turystyka jest przyszłością współczesnej gospodarki, stąd na 
rynku rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Specjalizacja umożliwia absolwentom podjęcie pracy w 
szeroko rozumianym sektorze turystycznym, w tym w biurach podróży, w organizacjach turystycznych promujących 
turystykę, w urzędach administracji publicznej, we wszelkich przedsiębiorstwach oferujących usługi związane z 
turystyką. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM 

Oprócz kompetencji związanych z ukończeniem studiów II stopnia na kierunku ekonomia, absolwent specjalności 
gospodarowanie kapitałem ludzkim będzie posiadał szereg kompetencji do podjęcia pracy ekonomisty w komórkach 
organizacyjnych związanych z funkcją personalną w przedsiębiorstwach i organizacjach z różnych sektorów gospodarki 
oraz w firmach zajmujących się outsourcingiem funkcji personalnej jak i szkoleniowych oraz jednostkach administracji 
rządowej i samorządowej. Na zakres kompetencji związanych z ukończeniem specjalności składają się między innymi: 
rozumienie roli kapitału ludzkiego we współczesnym środowisku gospodarczym, umiejętność identyfikacji 
uwarunkowań gospodarowania kapitałem ludzkim, umiejętność wykorzystania instrumentarium w zakresie 
gospodarowania kapitałem ludzkim, znajomość polityki państwa w zakresie kapitału ludzkiego, umiejętność diagnozy 
kompetencji pracowniczych oraz wykorzystania narzędzi dotyczących procesu zarządzania personelem, umiejętność 
pomiaru, wartościowania i oceny efektywności inwestowania kapitału w kapitał ludzki, umiejętność formułowania 
strategii personalnej, umiejętności z zakresu kierowania zmianami personalnymi, znajomość instrumentów komunikacji 
wewnętrznej, znajomość możliwości wykorzystania systemów informatycznych i technologii internetowych w realizacji 
funkcji personalnej.  

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: KONSULTING GOSPODARCZY 

Absolwent specjalności konsulting gospodarczy jest przygotowany do podjęcia pracy analityka, doradcy lub konsultanta w 
firmach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, w działach analiz strategicznych, działach rozwoju, 
implementacji systemów nowych technologii, czy jako asystenta/doradcy kadry zarządzającej, w firmie o dowolnym 
profilu branżowym. W szczególności absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku: 
 analityka strategicznego określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa, 
 konsultanta w zakresie identyfikacji, zarządzania, zmian procesów gospodarczych, 
 doradcy w zakresie projektowania przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, 
 konsultanta w firmach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, w sferze finansów, zarządzania, 

systemów informatycznych, 
 konsultanta w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych nowych technologii, 
 doradcy w zakresie kształtowania konkurencyjności firmy, 
 doradcy w zakresie kształtowania, monitorowania i modyfikowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartego na 

wiedzy. 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: LOGISTYKA W BIZNESIE 

Absolwenci specjalności logistyka w biznesie potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu budowania i zarządzania systemami 
logistycznymi przedsiębiorstw, a także wykorzystywania systemów informatycznych i komunikacyjnych w łańcuchach 
dostaw. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami 
informacji, podstawowe standardy logistyczne oraz istotę funkcjonowania przedsiębiorstw zgodnie z zasadami logistyki 
międzynarodowej. Będą umieli organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach 
gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania 
logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. 
Absolwent specjalności będzie posiadać umiejętność rozwiązywania problemów logistycznych w zakresie projektowania 
systemów i procesów logistycznych. W ramach specjalności absolwent będzie kształtować także praktyczne umiejętności, 
ponieważ część zajęć wzbogacona jest o studia przypadków i symulacje. Absolwenci tej specjalności są merytorycznie i 
praktycznie przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za przepływy zasobów materialnych i 
informacji w przedsiębiorstwie oraz łańcuchu dostaw, są zatem przygotowani do wykonywania obowiązków na 
stanowiskach logistycznych, także kierowniczych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W JEDNOSTKACH 
GOSPODARCZYCH 

Wiedza: 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent specjalności rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych 
powinien posiadać kompletną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, zagadnień funkcjonowania i 
finansowania sektora samorządowego oraz wiedzę z zakresu tradycyjnych i nowych instrumentów występujących na 
rynku finansowym, sposobów ich wykorzystania i zasad obrotu nimi. Absolwent zna prawo bilansowe i międzynarodowe 
regulacje rachunkowości, zna zasady wyceny i ewidencji majątku i źródeł jego finansowania oraz ustalania wartości 
poszczególnych kategorii wynikowych. Jego wiedza powinna dotyczyć również takich problemów, jak wycena i ewidencja, 
budżetowanie, rewizja finansowa oraz zagadnienia pozyskiwania kapitału, w tym również na rynku kapitałowym. 
Umiejętności: 
Absolwent specjalności rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych umie sporządzać i interpretować informacje 
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zawarte w sprawozdaniach finansowych, w tym w celu określenia standingu finansowego jednostki. Absolwent ponadto: 
 posiada umiejętności wykorzystania systemu informacyjnego rachunkowości do wspierania menedżerów technikami 

rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, 
 jest przygotowany do działań kontrolnych w jednostkach w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 
Kompetencje: 
Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach w wydziałach rachunkowości, 
kontroli wewnętrznej, zarządzania finansami, zarówno w podmiotach gospodarczych, bankach, w służbach doradczych, 
jak i jednostkach sektora publicznego. Zakres obowiązków absolwenta specjalności powinien obejmować problematykę 
rachunkowości, finansów, analizy finansowej, sprawozdawczości, rewizji finansowej. Ukończenie specjalności umożliwia 
podjęcie pracy m.in. w charakterze: 
 dyrektora finansowego,  
 głównego księgowego,  
 księgowego, 
 analityka ds. ekonomicznych, 
 analityka ds. kontroli kosztów,  
 analityka kredytowego, 
 audytora wewnętrznego, 
 samodzielnego pracownika komórek kontroli wewnętrznej. 
Absolwent specjalności jest przygotowany do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także przygotowany do 
podjęcia dalszego kształcenia z zakresu rewizji finansowej i audytu wewnętrznego w celu zdobycia uprawnień do 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, doradcy podatkowego. Absolwent specjalności może również podjąć dalszą 
naukę na studiach III stopnia. 

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI: WYCENA NIERUCHOMOŚCI  

Wiedza w procesie kształcenia przygotuje do podjęcia praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 
majątkowego. Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu prawa i ekonomiki nieruchomości oraz 
metod wyceny nieruchomości i umiejętności ich zastosowania. Ponadto posiada umiejętności oceny i zastosowania metod 
analitycznych do badania procesów dotyczących rynku nieruchomości i procesów gospodarczych w przedsiębiorstwach a 
także umiejętności oceny i prognozowania procesów w skali mikro i makroekonomicznej oraz świadczenia usług 
doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności rynku nieruchomości i podejmowania decyzji 
dotyczących inwestowania w nieruchomości. 

 

5. CZAS TRWANIA STUDIÓW I LICZBA PUNKTÓW ECTS KONIECZNA DO 
UZYSKANIA KWALIFIKACJI ODPOWIADAJĄCYCH POZIOMOWI 
KSZTAŁCENIA 

Studia trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS w całym cyklu kształcenia wynosi 120. Liczba realizowanych 
godzin wynosi:  

- dla studiów stacjonarnych – 1045/10951 godzin, 

- dla studiów niestacjonarnych – 760/7901/8072 godzin. 
 

6. MODUŁY KSZTAŁCENIA 

Plan studiów dla cyklu kształcenia został przyjęty Uchwałą nr 73 Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia programu studiów dla kierunku ekonomia drugiego stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 oraz Uchwałą nr 74 Rady Wydziału 
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 03 marca 2017 
roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku ekonomia drugiego stopnia studia niestacjonarne 
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018. 

                                                             
1 Liczba godzin na specjalności: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych. 
2 Liczba godzin na specjalności: Wycena nieruchomości 
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Moduły kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć - wraz z przypisaniem do każdego modułu liczby godzin 
zajęć i punktów ECTS  

Moduły kształcenia 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
I. Przedmioty kształcenia ogólnego  153      32 101 32 
II. Przedmioty kształcenia podstawowego 185    22 185 22 
III. Przedmioty kształcenia kierunkowego  420 33 300 33 
IIIa. Przedmioty kształcenia kierunkowego - 
przedmioty obieralne  135 10 81 10 
IV. Przedmioty specjalnościowe 280 (330*) 33 168 (198*/215**) 33 
V. Przedmioty jednorazowe 7 0,0 6 0,0 
Razem  1045/1095* 120 760 (790*/807**) 120 
zwiększona liczba godzin na specjalnościach: *Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych oraz **Wycena nieruchomości. 

 
Moduł I. Przedmioty kształcenia ogólnego  

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 9 1,0 9 1,0 
Metodologia badań naukowych 15 1,0 9 1,0 
Ochrona własności intelektualnej 9 1,0 9 1,0 
Etyka zawodowa 15 1,0 9 1,0 
Seminarium  30 2,0 18 2,0 
Pracownia dyplomowa  45 3,0 27 3,0 
Przygotowanie pracy magisterskiej i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego 

0 20,0 0 20,0 

Język obcy 30 3,0 20 3,0 
Razem 153 32 101 32 
 

Moduł II. Przedmioty kształcenia podstawowego  

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Historia myśli ekonomicznej 30 4,0 30 4,0 
Makroekonomia 30 4,0 30 4,0 
Wnioskowanie  statystyczne 30 4,0 30 4,0 
Ekonometria i prognozowanie procesów 
ekonomicznych 

30 4,0 30 4,0 

Ekonomia menedżerska 35 4,0 35 4,0 
Prawo gospodarcze 30 2,0 30 2,0 
Razem 185 22 185 22 
 

Moduł III. Przedmioty kształcenia kierunkowego  

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii 
Europejskiej 

15 1,0 9 1,0 

Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie 15 1,0 9 1,0 
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkim 30 3,0 30 3,0 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 15 1,0 9 1,0 
Centra logistyczne 15 1,0 9 1,0 
Ekonomia matematyczna 30 4,0 30 4,0 
Rachunkowość projektów 30 1,0 18 1,0 
Ekonomia międzynarodowa 30 4,0 30 4,0 
Mezoekonomia 30 1,0 18 1,0 
Rynek kapitałowy i finansowy 30 3,0 30 3,0 
Kształtowanie warunków pracy 15 1,0 9 1,0 
Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-
handlowych 

15 1,0 9 1,0 

Procesy deweloperskie 15 1,0 9 1,0 
Przedmioty obieralne (bloki 1-9) 135 10,0 81 10,0 
Razem 420 33 300 33 
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Moduł IIIa. Przedmioty kształcenia kierunkowego - obieralne** 

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Badania operacyjne 15 2,0 9 2,0 
Statystyczna kontrola jakości 15 2,0 9 2,0 
Zachowania ludzi w przedsiębiorstwach 15 1,0 9 1,0 
Zespoły ludzkie w organizacjach 15 1,0 9 1,0 
Rachunkowość zarządcza 30 2,0 18 2,0 
Systemy informatyczne w ewidencji małych 
firm 

30 2,0 18 2,0 

Gospodarka nieruchomościami 15 1,0 9 1,0 
Nieruchomości w gospodarce rynkowej 15 1,0 9 1,0 
Analiza logistyczna firm 15 1,0 9 1,0 
Analiza rozwoju regionalnego 15 1,0 9 1,0 
Agrobiznes na rynku światowym 15 1,0 9 1,0 
Analiza rynku 15 1,0 9 1,0 
Marketing II 15 1,0 9 1,0 
Marketing usług 15 1,0 9 1,0 
Mnemotechnika 15 1,0 9 1,0 
Podstawy inwentyki 15 1,0 9 1,0 
Razem 270 20 162 20 
**Z przedmiotów kształcenia kierunkowego – obieralne, student wybiera przedmioty za minimum 10 pkt. ECTS (135 godzin) w całym 
cyklu kształcenia 

 
Moduł IV. Przedmioty specjalnościowe  

Specjalność 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Gospodarka nieruchomościami 280 33 168 33 
Gospodarka turystyczna 280 33 168 33 
Gospodarowanie kapitałem ludzkim 280 33 168 33 
Konsulting gospodarczy 280 33 168 33 
Logistyka w biznesie 280 33 168 33 
Rachunkowość i finanse w 
jednostkach gospodarczych 

330 33 198 33 

Wycena nieruchomości 280 33 215 33 

 
Specjalność: Gospodarka nieruchomościami 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Podstawy wiedzy technicznej z 
budownictwa 

25 4,0 15 4,0 

Prawo budowlane 15 1,0 9 1,0 
Prawo gospodarki nieruchomościami 30 4,0 18 4,0 
Ekonomiczno - finansowe zagadnienia 
nieruchomości 

20 2,0 12 2,0 

Metody wyceny nieruchomości 30 5,0 18 5,0 
Źródła informacji o nieruchomościach 20 2,0 12 2,0 
Ekonomiczne podstawy rynku 
nieruchomości i inwestycji 

15 1,0 9 1,0 

Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 

25 4,0 15 4,0 

Wycena nieruchomości 30 4,0 18 4,0 
Wycena nieruchomości rolnych i 
leśnych 

30 2,0 18 2,0 

Zarządzanie nieruchomościami 
mieszkalnymi 

20 2,0 12 2,0 

Zarządzanie nieruchomościami 
niemieszkalnymi 

20 2,0 12 2,0 

Razem 280 33 168 33 
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Specjalność: Gospodarka turystyczna 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Metody ilościowe w turystyce 15 2,0 9 2,0 
Organizacja turystyki zagranicznej 30 3,0 21 3,0 
Planowanie i zagospodarowanie 
turystyczne regionów 

15 2,0 9 2,0 

Zarządzanie środowiskiem w 
turystyce I 

10 2,0 6 2,0 

Organizacja  przedsiębiorstw 
turystycznych 

30 4,0 21 4,0 

Sztuka sprzedaży i negocjacji 30 3,0 18 3,0 
Zarządzanie środowiskiem w 
turystyce II 

10 2,0 6 2,0 

Krajoznawstwo 15 2,0 9 2,0 
Logistyka turystyczna 15 2,0 9 2,0 
Rynek usług turystycznych 30 3,0 18 3,0 
Zarządzanie turystyką zdrowotną I 10 2,0 9 2,0 
Badania marketingowe w turystyce 15 1,0 7 1,0 
Nieruchomości rekreacyjne 20 2,0 9 2,0 
Podatki i ubezpieczenia w firmie 
turystycznej 

15 1,0 7 1,0 

Zarządzanie turystyką zdrowotną II 20 2,0 10 2,0 
Razem 280 33 168 33 
 

Specjalność: Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Psychologia w organizacji 40 3,0 25 3,0 
Uwarunkowania gospodarowania 
kapitałem ludzkim 

30 6,0 20 6,0 

Audyt personalny 30 4,0 20 4,0 
Wycena i efektywność kapitału 
ludzkiego 

40 5,0 25 5,0 

Komunikacja wewnętrzna 30 5,0 23 5,0 
Restrukturyzacja zatrudnienia 40 4,0 22 4,0 
Narzędzia informatyczne w dziale 
personalnym 

30 2,0 13 2,0 

Strategie personalne 40 4,0 20 4,0 
Razem 280 33 168 33 
 

Specjalność: Konsulting gospodarczy 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Audyt przedsiębiorstwa 35 4,0 21 4,0 
Biznes plan 35 5,0 24 5,0 
Doradztwo personalne 15 2,0 12 2,0 
Marketing strategiczny 25 3,0 15 3,0 
Systemy informatyczne w zarządzaniu 30 4,0 18 4,0 
Controlling 35 5,0 23 5,0 
Rynek usług doradczo-
konsultingowych 

35 4,0 22 4,0 

Wywiad gospodarczy 30 3,0 13 3,0 
Zarządzanie kapitałem intelektualnym 15 1,0 9 1,0 
Zarządzanie zmianami i sytuacją 
kryzysową 

25 2,0 11 2,0 

Razem 280 33 168 33 
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Specjalność: Logistyka w biznesie 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Gospodarka magazynowa 30 4,0 20 4,0 
Mikrologistyka 30 4,0 19 4,0 
Transport i spedycja I 10 1,0 6 1,0 
Symulacje w logistyce 30 4,0 19 4,0 
Transport i spedycja II 10 1,0 6 1,0 
Zintegrowane systemy informacyjne 
w logistyce 

30 4,0 20 4,0 

Aplikowanie i zarządzanie projektami 45 5,0 25 5,0 
Europejskie programy pomocowe 25 4,0 20 4,0 
E-logistyka 25 2,0 13 2,0 
Logistyka międzynarodowa 30 2,0 10 2,0 
Współczesne koncepcje zarządzania 
logistyką 

15 2,0 10 2,0 

Razem 280 33 168 33 
 

Specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Gospodarka finansowa JST 45 4,0 27 4,0 
Zaawansowana rachunkowość 
finansowa 

60 5,0 36 5,0 

Rachunek kosztów budżetowanych 45 5,0 27 5,0 
Wycena bilansowa 30 4,0 18 4,0 
Międzynarodowe regulacje 
rachunkowości 

45 5,0 27 5,0 

Rachunkowość instrumentów 
finansowych 

30 2,0 18 2,0 

Rynek pieniężny 15 2,0 9 2,0 
Innowacje w pozyskiwaniu kapitału 30 3,0 18 3,0 
Sprawozdawczość i rewizja finansowa 30 3,0 18 3,0 
Razem 330 33 198 33 
 

Specjalność: Wycena nieruchomości 

Przedmiot 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Prawo gospodarki nieruchomościami 45 6,0 45 6,0 
Źródła informacji o nieruchomościach 20 3,0 15 3,0 
Analiza rynku nieruchomości i 
inwestycji 

30 3,0 15 3,0 

Metody wyceny nieruchomości 45 4,0 30 4,0 
Prawo budowlane 15 2,0 15 2,0 
Podstawy wiedzy technicznej z 
budownictwa 

20 3,0 15 3,0 

Wycena nieruchomości 45 6,0 45 6,0 
Wybrane zagadnienia z pośrednictwa 
i zarządzania nieruchomościami 

15 1,0 5 1,0 

Wycena nieruchomości rolnych i 
leśnych 

45 5,0 30 5,0 

Razem 280 33 215 33 

 
Moduł V. Przedmioty jednorazowe 

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Liczba ECTS Liczba godzin Liczba ECTS 
Szkolenie BHP 5 0,0 4 0,0 
Podstawy informacji naukowej 2 0,0 2 0,0 
Razem  7 0,0 6 0,0 
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Moduły (przedmioty) kształcenia wraz z przypisanymi efektami kształcenia, liczbą punktów ECTS, w tym treści 
programowe, formy i metody kształcenia są dostępne na stronie: 
http://www.ekonomia.zut.edu.pl/ksztalcenie/programy-ksztalcenia-wg-krk/plan-dla-studiow-ii-stopnia-
20172018.html  

7. PLAN STUDIÓW  

Plan studiów II stopnia na kierunku ekonomia stanowią zatwierdzone przez Radę Wydziału Ekonomicznego 
plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poszczególnych specjalności (zał. 1-14).  
 

8. UDZIAŁ ZAJĘĆ AUDYTORYJNYCH I PRAKTYCZNYCH W CYKLU 
KSZTAŁCENIA  

Studia stacjonarne 
Wszystkie moduły/przedmioty 

godz. ECTS % ECTS 
Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, seminaria) wg 
specjalności 

   

1. Gospodarka nieruchomościami 773 80 66,67 
2. Gospodarka turystyczna 773 80 66,67 
3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim 733 76 63,33 
4. Consulting gospodarczy 773 80 66,67 
5. Logistyka w biznesie 638 64 53,33 
6. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych 748 71 59,17 
7. Wycena nieruchomości 773 80 66,67 
Zajęcia praktyczne (laboratoria, terenowe, ćwiczenia audytoryjne, pracownie 
dyplomowe, pracownie projektowe) wg specjalności 

   

1. Gospodarka nieruchomościami 265 20 16,67 
2. Gospodarka turystyczna 265 20 16,67 
3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim 305 24 20,00 
4. Consulting gospodarczy 265 20 16,67 
5. Logistyka w biznesie 400 36 30,00 
6. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych 340 29 24,17 
7. Wycena nieruchomości 265 20 16,67 
Pozostałe moduły/przedmioty 0 20 16,67 
Przedmioty jednorazowe 7 0 0 
Razem 1045 (1095*) 120 100,00 
* - Specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych 
 

Studia niestacjonarne 
Wszystkie moduły/przedmioty 

godz. ECTS %ECTS 
Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, seminaria) wg 
specjalności 

   

1. Gospodarka nieruchomościami 571 80 66,67 
2. Gospodarka turystyczna 571 80 66,67 
3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim 551 76 63,33 
4. Consulting gospodarczy 571 80 66,67 
5. Logistyka w biznesie 483 63 52,50 
6. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych 553 71 59,17 
7. Wycena nieruchomości 618 80 66,67 
Zajęcia praktyczne (laboratoria, terenowe, ćwiczenia audytoryjne, pracownie 
dyplomowe, pracownie projektowe) wg specjalności 

   

1. Gospodarka nieruchomościami 183 20 16,67 
2. Gospodarka turystyczna 183 20 16,67 
3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim 203 24 20,00 
4. Consulting gospodarczy 183 20 16,67 
5. Logistyka w biznesie 271 37 30,83 
6. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych 231 29 24,17 
7. Wycena nieruchomości 183 20 16,67 

http://www.ekonomia.zut.edu.pl/ksztalcenie/programy-ksztalcenia-wg-krk/plan-dla-studiow-ii-stopnia-20172018.html
http://www.ekonomia.zut.edu.pl/ksztalcenie/programy-ksztalcenia-wg-krk/plan-dla-studiow-ii-stopnia-20172018.html
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Pozostałe moduły/przedmioty 0 20 16,67 
Przedmioty jednorazowe 6 0 0 
Razem 760 (790/807*) 120 100,00 
* - Specjalności: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, Wycena nieruchomości. 
 

9. UDZIAŁ W PLANIE STUDIÓW PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH 

L.p. Wyszczególnienie ECTS  
Wskaźnik 

udziału (%) 
I. Wszystkie przedmioty/moduły w planie studiów  120 100,00 

II. Moduły/przedmioty obieralne 72 60,00 

1. Moduły/przedmioty kształcenia ogólnego obieralne 29 24,17 

 - seminaria i pracownie dyplomowe  5 4,17 

 - praca dyplomowa (przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu 
dyplomowego) 

20 16,67 

 - języki obce obieralne  3 2,50 

 - inne 1 0,84 

2. Moduły/przedmioty kształcenia kierunkowego obieralne 10 8,34 

3. Moduły/ przedmioty specjalnościowe - obieralne 33 27,5 
 

10. SPOSOBY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

Sposoby weryfikacji stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia: 
1) weryfikacja przeprowadzana bezpośrednio w trakcie i po zakończeniu zajęć dydaktycznych, zgodnie z 

zasadami określonymi w sylabusach. Poprawnie skonstruowany program przedmiotu zawiera, między 
innymi, połączenie tematów, technik dydaktycznych, form oceny i opisów oceny; 

2) badania ewaluacyjne prowadzone w kolejnych latach studiów w danym cyklu kształcenia, mające charakter 
analiz jakościowych przeprowadzany w sposób ciągły, na podstawie zgłaszanych przez Jednostki wydziału 
uwag do programów studiów, a także w ramach prac prowadzonych przez Radę Programową i Komisje 
wydziałowe: ds. jakości kształcenia, ds. dydaktycznych. Wyniki tych analiz znajdują odzwierciedlenie w 
zmianach programu studiów; 

3) badania ankietowe przeprowadzane po zakończeniu etapu lub cyklu kształcenia pozwalające na dodatkową 
identyfikację ewentualnych nieprawidłowości oraz weryfikację poprawności procesu dydaktycznego na 
podstawie opinii zgłaszanych przez respondentów. 

11. POZOSTAŁE INFORMACJE  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:  
1) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów na studiach 

stacjonarnych: 
- specjalność: Gospodarka nieruchomościami – 73,0ECTS, 
- specjalność: Gospodarka turystyczna – 72,1ECTS, 
- specjalność: Gospodarowanie kapitałem ludzkim – 71,0ECTS, 
- specjalność: Konsulting gospodarczy – 72,0 ECTS, 
- specjalność: Logistyka w biznesie  - 75,4 ECTS, 
- specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych – 74,0 ECTS, 
- specjalność: Wycena nieruchomości – 73,6 ECTS; 

2) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów na studiach 
niestacjonarnych: 

- specjalność: Gospodarka nieruchomościami – 60,0 ECTS, 
- specjalność: Gospodarka turystyczna –58,9 ECTS, 
- specjalność: Gospodarowanie kapitałem ludzkim –60,9 ECTS, 
- specjalność: Konsulting gospodarczy –59,9 ECTS, 
- specjalność: Logistyka w biznesie  - 58,3 ECTS, 
- specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych – 63,3 ECTS, 
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- specjalność: Wycena nieruchomości – 61,3 ECTS; 
3) z obszaru nauk humanistyczno – społecznych - 1 ECTS. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarka nieruchomościami  

Załącznik 2. Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarka turystyczna  

Załącznik 3.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Załącznik 4.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: Konsulting 
gospodarczy  

Załącznik 5.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: Logistyka 
w biznesie  

Załącznik 6. Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych  

Załącznik 7. Plan studiów kierunek ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: Wycena 
nieruchomości  

Załącznik 8. Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarka nieruchomościami  

Załącznik 9. Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarka turystyczna  

Załącznik 10.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Załącznik 11.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Konsulting gospodarczy  

Załącznik 12.  Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Logistyka w biznesie  

Załącznik 13. Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: 
Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych  

Załącznik 14. Plan studiów kierunek ekonomia – studia niestacjonarne drugiego stopnia. Specjalność: Wycena 
nieruchomości 

 
 


