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Zmiany w programie studiów 

I. PODSTAWOWE DANE O STUDIACH 

 

1. Nazwa wydziału:  Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Filia w Płocku) 

2. Nazwa kierunku:  Ekonomia 

3. Poziom studiów:  studia magisterskie (poziom II) 

4. Profil studiów:  profil praktyczny 

5. Forma studiów:  studia stacjonarne i niestacjonarne 

6. Język prowadzenia studiów: polski 

7. Dyscyplina naukowa, do której przypisany jest kierunek( udział procentowy):  

ekonomia i finanse 100% 

8. W przypadku zawodu, o którym mowa w art. 68 Ustawy, standardy kształcenia 

na podstawie których będą prowadzone studia: nie dotyczy 

9. Liczba semestrów studiów: cztery 

10. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister 

 

II. OPIS ZMIAN W PROGRAMIE STUDIÓW 

Zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia 

polegają na: 

1. Utworzeniu nowej specjalności Finanse i rachunkowość. Program studiów uzupełniony 

zostanie o nowe przedmioty specjalnościowe oraz dokonana będzie korekta 

w prowadzonych przedmiotach. 

2. Zmianie nazwy specjalności Ekonomia menadżerska na Ekonomię biznesu 

i uaktualnienie programu studiów na tej specjalności.  

 

Przesłanki do wprowadzenia zmian 

Ad.1.  

Wprowadzenie nowej specjalności Finanse i rachunkowość na studiach II stopnia 

na kierunku Ekonomia ma na celu unowocześnienie oferty dydaktycznej i dostosowanie jej 

do nowych wyzwań w obszarze kształcenia praktycznego, w tym lepsze dostosowanie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów kierunku Ekonomia 

do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Z obserwacji aktualnej sytuacji na rynku 

pracy wynika bowiem, że wciąż brakuje na nim specjalistów z zakresu finansów 

i rachunkowości, którzy oprócz dogłębnej wiedzy z zakresu ekonomii, dysponują także 

wiedzą finansową. Specjalność finanse i rachunkowość jest właśnie zadedykowana 

dla studentów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Uruchomienie 

specjalności Finanse i rachunkowość na studiach II stopnia umożliwia również kontynuację 

kształcenia absolwentom studiów licencjackich I stopnia, na których specjalność Finanse 

i rachunkowość (zatwierdzona Uchwałą nr 77/ 2012–2016 Rady KNEiS w Płocku) cieszy 

się dużą popularnością. Poza tym poszerzenie oferty o nową specjalność na studiach 

drugiego stopnia jest zgodne z oczekiwaniami studentów. Potrzeby te zostały potwierdzone 

wynikami przeprowadzonego wśród studentów II i III roku badania ankietowego (listopad 

2020 rok).  
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Ad.2.  

Modyfikacja programu kształcenia w zakresie zmiany nazwy istniejącej specjalności 

Ekonomia menedżerska na Ekonomia biznesu podyktowana jest głównie względami 

wizerunkowymi i koniecznością uatrakcyjnienia oferty o nowe, bardziej dostosowane 

do oczekiwań studentów i potrzeb rynku pracy przedmioty. Nowa nazwa Ekonomia biznesu 

lepiej odzwierciedla program całej specjalności na profilu praktycznym, który 

ukierunkowany jest nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu mikroekonomii, ale pozwala 

również zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki 

i jej poszczególnych gałęzi, a także zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia i wdrażania 

strategii firmy, opracowania projektów gospodarczych i planów finansowych, analizowania 

uwarunkowań i czynników determinujących właściwe wybory na różnych szczeblach 

decyzyjnych, z uwzględnieniem nie tylko otoczenia mikroekonomicznego, ale również 

makroekonomicznego. Na potrzebę uaktualnienia programu kształcenia w ramach 

prowadzonej specjalności zwracali również uwagę pracodawcy w ramach prowadzonych 

z nimi konsultacji i spotkań.  

 

Rada Kolegium w dniu 28.01.2021 r. pozytywnie zaopiniowała:  

a) zmiany w programie i planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia 

o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia (Uchwała nr 20/2020–2024); 

b) zmiany nazwy specjalności prowadzonej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia. 

Specjalność o nazwie Ekonomia menedżerska uzyskała nazwę Ekonomia biznesu 

(Uchwała nr 21/2020–2024).  

 

Szczegółowy opis zmian: 

 

Ad.1.  

Program Finansów i rachunkowości – obok wspólnych dla całego kierunku przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych, nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności 

z zakresu nowych przedmiotów specjalnościowych: sprawozdawczości finansowej, 

rachunkowości budżetowej, audytu i kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych, 

controllingu i rachunkowości zarządczej, funduszy UE, finansów gospodarstw domowych. 

Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności otwierają przed 

absolwentami szanse tworzenia miejsc pracy lub podejmowania pracy w gospodarce 

w dziedzinie wymagającej odpowiednich kwalifikacji. Profil praktyczny tej specjalności 

pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również umiejętności praktyczne, 

niezbędne dla osób na stanowiskach związanych z finansami i księgowością. Wprowadzenie 

nowej specjalności jest w pełni skorelowane z kształceniem na kierunku Ekonomia i wpisuje 

się w kierunkowe efekty uczenia się. Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności 

i kompetencji, właściwe dla przedmiotów podstawowych i kierunkowych pozostają nie 

zmienione. Natomiast efekty uczenia się - efekty wynikające z wprowadzanych nowych 

przedmiotów specjalnościowych są przypisane do istniejących efektów kierunkowych 

na studiach II stopnia. 

 

Ad.2.  

Oprócz zmiany nazwy specjalności, dwa przedmioty specjalnościowe (Systemy 

motywowania i Fuzje i przejęcia) zostały zastąpione nowymi przedmiotami (Systemy 

zarządzania w przedsiębiorstwie i Wycena przedsiębiorstw). 
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Podsumowując, zmodyfikowany program studiów na kierunku Ekonomia obejmuje: 

• 20 przedmiotów wspólnych dla obydwu specjalności, obejmujących obowiązkowe 

przedmioty podstawowe (5), kierunkowe (11), kierunkowe do wyboru (4), 

specjalnościowe (5), przedmiot specjalnościowy do wyboru (1). 

• 11 przedmiotów specjalnościowych właściwych dla każdej specjalności, 

z uwzględnieniem odrębnych przedmiotów do wyboru w zakresie wybranej 

specjalności.  

• Efekty uczenia się dla studiów drugiego stopnia – profil praktyczny na kierunku 

Ekonomia, prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych pozostają 

niezmienione 

• Liczba godzin i łączna liczba punktów ECTS przypisana do programu studiów nie ulega 

zmianie. 

 

Zmiany wprowadzone w zakresie realizowanych przedmiotów zestawiono poniżej. 

Porównanie programów 

Dotychczasowy program Nowy program 

Specjalności 

Ekonomia menedżerska 

(Pierwsza rekrutacja 2016 Z) 

Ekonomia biznesu (pierwsza rekrutacja 

na specjalność o zmienionej nazwie 2021Z) 

Finanse i rachunkowość (pierwsza rekrutacja  

2021 Z) 

Efekty uczenia się 

Bazują na efektach uczenia z odniesieniami 

do 7 poziomu PRK 

Wiedza: 15 

Umiejętności: 18 

Kompetencje społeczne: 5 

Bazują na efektach uczenia z odniesieniami do 7 

poziomu PRK 

Wiedza: 15 

Umiejętności: 18 

Kompetencje społeczne: 5 

Grupy przedmiotów 

Przedmioty podstawowe 

Przedmioty kierunkowe 

Przedmioty specjalnościowe 

Przedmioty kierunkowe do wyboru 

Przedmioty specjalnościowe do wyboru 

Seminarium i Praca dyplomowa 

Praktyka 

Przedmioty podstawowe 

Przedmioty kierunkowe 

Przedmioty specjalnościowe 

Przedmioty kierunkowe do wyboru 

Przedmioty specjalnościowe do wyboru 

Seminarium i Praca dyplomowa 

Praktyka 

Przedmioty podstawowe  

14 ECTS 14 ECTS 

Język angielski/niemiecki w ekonomii 

Prawo gospodarcze 

Filozofia społeczna 

Zarządzanie projektami/Project management 

Historia myśli ekonomicznej 

Język angielski/niemiecki w ekonomii 

Prawo gospodarcze 

Filozofia społeczna 

Zarządzanie projektami/Project management 

Historia myśli ekonomicznej 

Przedmioty kierunkowe  

44 ECTS 44 ECTS 

Ekonomia menedżerska 

Makroekonomia II 

Ekonomia międzynarodowa 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Wnioskowanie statystyczne 

Metody badań marketingowych 

Ekonomia menedżerska 

Makroekonomia II 

Ekonomia międzynarodowa 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim 

Wnioskowanie statystyczne  

Metody badań marketingowych 
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Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw 

Zarządzanie strategiczne 

Modelowanie i prognozowanie procesów 

gospodarczych 

Teoria opodatkowania 

Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw 

E-biznes 

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw 

Zarządzanie strategiczne 

Modelowanie i prognozowanie procesów 

gospodarczych 

Teoria opodatkowania 

Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw  

E-biznes 

Przedmioty kierunkowe do wyboru  

4 ECTS 4 ECTS 

Ekonomia sektora publicznego 

Państwo a biznes 

Polityka konkurencji 

Polityka przemysłowa 

Ekonomia sektora publicznego 

Państwo a biznes 

Polityka konkurencji 

Polityka przemysłowa 

Przedmioty specjalnościowe  

14 ECTS 14 ECTS 

Ekonomia menedżerska 

Strategie opodatkowania przedsiębiorstw 

Bankowość i ubezpieczenia 

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 

Fuzje i przejęcia 

Controlling 

 

 

 

Ekonomia biznesu 

Strategie opodatkowania przedsiębiorstw 

Bankowość i ubezpieczenia 

Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie 

(nowy przedmiot) 

Wycena przedsiębiorstw (nowy przedmiot)  

Controlling 

 

Finanse i rachunkowość 

Strategie opodatkowania przedsiębiorstw 

Bankowość i ubezpieczenia 

Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie 

(nowy przedmiot) 

Sprawozdawczość finansowa (nowy przedmiot) 

Controlling  

Przedmioty specjalnościowe do wyboru 

4 ECTS 4 ECTS 

Ekonomia menedżerska 

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach 

Zarządzanie sprzedażą 

Zarządzanie jakością 

Podstawy logistyki przedsiębiorstw 

 

Ekonomia biznesu 

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach 

Zarządzanie sprzedażą 

Zarządzanie jakością 

Podstawy logistyki przedsiębiorstw 

 

Finanse i rachunkowość 

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach 

Rachunkowość budżetowa (nowy przedmiot) 

Finanse gospodarstw domowych (nowy 

przedmiot) 

Fundusze Unii Europejskiej (nowy przedmiot) 

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie 

(nowy przedmiot) 

Seminarium i Praca dyplomowa 

24 ECTS 24 ECTS 

Praktyka  

16 ECTS 16 ECTS 
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Przedstawione zmiany w programie studiów obowiązywać będą od roku akademickiego 

2021/2022. 

 

III. Realizacja programu studiów po zmianach: 

 

Liczba godzin zajęć:  Specjalność FIR 900 godz. studia stacjonarne 

538 godz. studia niestacjonarne 

Specjalność EB 900 godz. studia stacjonarne 

538 godz. studia niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS konieczna 

do ukończenia studiów:  
120 ECTS  

Procentowy udział liczby punktów ECTS 

w liczbie punktów ECTS koniecznej 

do ukończenia studiów ze wskazaniem 

dyscypliny wiodącej:  

- dyscyplina naukowa WIODĄCA: 

 

 

 

ekonomia, finanse 

100% 

Liczba punktów ECTS, którą student musi 

uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia:  

 64 ECTS (dotyczy studiów stacjonarnych) 

 

 49 ECTS (dotyczy studiów niestacjonarnych) 

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 dziedziny 

nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych:  

nie dotyczy ECTS  

Liczba godzin zajęć z wychowania 

fizycznego na studiach prowadzonych 

w formie stacjonarnej:  

0 godz.  

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

podlegających wyborowi przez studenta 

(w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby 

punktów ECTS koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie):  

64 ECTS  

tj. 53 %  

Dla studiów o profilu praktycznym:  

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach 

przedmiotów/zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne (w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS 

koniecznych do ukończenia studiów 

na danym poziomie): 

67 ECTS 

tj. 56% 
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Dla studiów o profilu 

ogólnoakademickim: 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

związanych z prowadzoną w Uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów 

(w wymiarze większym niż 50% liczby 

punktów ECTS wymaganej do ukończenia 

studiów na danym poziomie), 

z uwzględnieniem udziału studentów 

w zajęciach przygotowujących 

do prowadzenia działalności naukowej 

lub udziału w tej działalności:  

 

 

 

nie dotyczy 

Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS 

z matematyki 

Zgodnie z Uchwałą 58/2020 Senatu PW 

odpowiednia liczba ECTS może być niższa  

(60 godz. – studia stacjonarne,  

40 godz. – studia niestacjonarne)  

8 ECTS 

Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS 

z fizyki 

w Kolegium nie prowadzi się przedmiotu 

fizyka godz.  

0 ECTS  

Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS 

języków obcych (na poziomie B2+) 

 2 ECTS (ćwiczenia audytoryjne – język obcy  

w ekonomii – 30 godz. studia stacjonarne  

i 18 godz. niestacjonarne)  

Liczba punktów ECTS za pracę 

dyplomową  
20 ECTS  

 

  

 

 

 

 

 

 


