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1. Ogólna charakterystyka studiów 
 

 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Określenie dziedziny nauk, z których 

został wyodrębniony kierunek studiów, 

dla którego tworzony jest program 

studiów 

Dziedzina Nauk Społecznych 

Określenie dyscypliny nauki do których 

odnoszą się efekty uczenia się 

Dyscypliny: 

a) ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca) - 

86% 

 

 b) nauki o zarządzaniu i jakości (dyscyplina 

dodatkowa) - 14% 

Poziom kształcenia  Studia licencjackie (pierwszego stopnia) 

Profil kształcenia  Profil ogólnoakademicki  

Forma studiów  Studia stacjonarne i niestacjonarne  

Liczba semestrów konieczna do 

ukończenia studiów 

6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów 

185 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

97 (52%) 

Język  Studia prowadzone w języku polskim 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Licencjat  
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Koncepcja kształcenia 
 

Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia”, profil 

ogólnoakademicki jest spójna z misją i strategią Uczelni i jest realizowana poprzez stwarzanie 

optymalnych materialnych warunków nauczania, rozwijanie współpracy i wymiany 

międzynarodowej, stałe doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej oraz systemy wsparcia 

studentów i pracowników, a także stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jest także spójna z 

przyjętą na Uczelni polityką jakości, której celem jest zapewnienie edukacji na najwyższym 

poziomie w taki sposób, aby absolwenci kierunku „Ekonomia” pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim posiadali określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Celem 

polityki jakości jest kształcenie absolwentów, którzy będą pożądani na rynku pracy oraz będą 

potrafili odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości. Zgodnie z misją, Uczelnię 

Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą 

się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego, 

które jest niezbędne dla procesu kształcenia przyszłych absolwentów. 

 Koncepcja kształcenia na kierunku „Ekonomia” pierwszego stopnia jest spójna z 

prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie ekonomia, zaś efekty 

prowadzonych badań znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji programu i opisie efektów 

uczenia się. Kwestia badań naukowych i włączania do nich studentów kierunku „Ekonomia” 

stanowi zaś element wyróżniający i zarazem spójny z istotą profilu ogólnoakademickiego. 

Jednym z ważnych elementów rozwoju naukowego studentów jest zgodna z misją promocja 

najwyższych etycznych standardów związanych między innymi z poszanowaniem wszystkich 

kultur i religii, co niewątpliwie stanowi jedną z podstawowych wartości pracy. Zgodnie z misją, 

Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu 

wiedzę, uczą się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania 

obywatelskiego, które jest niezbędne dla procesu kształcenia przyszłych absolwentów. 

Program studiów został przygotowany przy dużym udziale otoczenia społeczno-

gospodarczego. Dzięki temu konstrukcja programu pozwala kształcić takich absolwentów, 

którzy będą pożądani na rynku pracy, a ich wiedza, umiejętności i kompetencje będą zgodne z 

oczekiwaniem pracodawców.  

Programu studiów zawiera wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych 

absolwentów. Procedura modyfikacji programu studiów obejmująca m.in. wnioski z w/w 
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analiz, zawarta jest w wewnętrznym systemie jakości kształcenia Wydziału Ekonomii i 

Zarządzania i obejmuje udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Koncepcja kształcenia zawiera opis wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się 

o przyjęcie na studia. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia” o 

profilu ogólnoakademickim może się ubiegać osoba, która ukończyła szkołę średnią i posiada 

świadectwo maturalne. Szczegółowe wytyczne i wymogi dotyczące procedury rekrutacyjnej 

zawiera uchwała określona przez Senat Uczelni Łazarskiego.  

 Absolwent kierunku „Ekonomia” na studiach pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim posiada szeroką wiedzę z zakresu podstaw mikroekonomii i 

makroekonomii, narzędzi matematycznych, stosowania baz danych i podstaw programowania 

i wykorzystania data science, wnioskowania statystycznego, matematyki finansowej czy 

ekonometrii managerskiej, będących podstawą warsztatu ekonomisty. Jest wyposażony także 

w wiedzę na temat empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej oraz innych obszarów 

wiedzy komplementarnych do dyscypliny ekonomia, jak zarządzanie, prawo czy finanse. 

Posiada także umiejętności umożliwiające mu rozwiązywanie problemów o charakterze 

ekonomicznym przy zastosowaniu odpowiednich metod. Potrafi także korzystać z dostępnych 

danych ekonomicznych, prawidłowo je interpretować oraz przedstawiać logiczne wnioski. W 

zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany m.in. do funkcjonowania w środowisku 

pracy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i 

praktycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posługuje się językiem obcym na 

poziomie B2 i potrafi posługiwać się nim w środowisku pracy, także w międzynarodowym 

wymiarze. Absolwenci kończący studia pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia” są w pełni 

przygotowani do używania wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach, zarówno 

teoretycznych, jak i praktycznych – przede wszystkim są przygotowani do wykonywania analiz 

ekonomicznych opartych na zdobytej wiedzy ekonomicznej oraz potrafią stosować narzędzia 

analityczne, w tym informatyczne. Dzięki temu zestawowi wiedzy, umiejętności i kompetencji 

absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla 

ekonomistów, ale także innych pokrewnych sektorach w korporacjach finansowych, firmach 

audytowych, bankach czy urzędach i instytucjach państwowych.  

Koncepcja kształcenia znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w opisie efektów 

uczenia się oraz planie studiów.  
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2. Efekty uczenia się 
 

Ogólne efekty uczenia się 

Dyplom uzyskuje absolwent studiów na kierunku „Ekonomia”, który: 

1) w zakresie wiedzy m.in.: pozyskał wiedzę na temat mikroekonomii i makroekonomii; ma 

wiedzę na temat mechanizmów społecznych odnoszących się do poszczególnych działów 

gospodarki czy instytucji ekonomicznych; zna teorie i ogólną metodologię badań 

służących do realizacji wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów 

służą; zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych 

mających wpływ na gospodarkę; zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a 

ich otoczeniem, w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz 

genezę ich historycznej ewolucji; 

2) w zakresie umiejętności m.in.: potrafi stosować wiedzę do rozwiązywania złożonych 

problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych i 

społecznych; potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania 

oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania; potrafi identyfikować i 

interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie ekonomii; potrafi 

samodzielnie się dokształcać, potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie; 

3) w zakresie kompetencji społecznych m.in.: wykazuje inicjatywę i samodzielność w 

działaniach zawodowych, potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące 

realizacji określonego zadania; ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i 

społecznych decyzji gospodarczych; potrafi wykorzystać informacje gospodarcze i 

przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej. 
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Szczegółowe, kierunkowe efekty uczenia się: 

 
Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6 

Profil: Ogólnoakademicki 

 

Kod 

Efektu 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

PRK 

W zakresie WIEDZY: 

K_W01 

ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i 

relacjach do innych nauk 

P6S_WG 

K_W02 
ma wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie 

podstawowym 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W03 

rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów 

gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i 

instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach 

między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 

w odniesieniu do nauk społecznych 

P6S_WG 

K_W04 
Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii 

ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W05 
zna teorie i ogólną metodologię badań służących do realizacji 

wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą 
P6S_WG 

K_W06 

zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich 

otoczeniem, w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi 

prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W07 
zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji 

publicznych mających wpływ na gospodarkę 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W08 

ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych 

technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym 

metody i techniki pozyskiwania danych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W9 
ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków 

finansowych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 

ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne 

i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, 

zmianach i sposobach działania 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W11 

ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz 

gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W12 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 
P6S_WK 

K_W13 

Zna i rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

P6S_WG 

P6S_WK 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

K_U01 

potrafi stosować wiedzę do rozwiązywania złożonych problemów 

ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii 

gospodarczych i społecznych przy wykorzystaniu standardowych 

metod i narzędzi badawczych oraz zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

P6S_UW 

K_U02 

potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i 

metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu 

ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i 

moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku 

P6S_UW 

K_U03 

potrafi identyfikować i interpretować dane ekonomiczne i zjawiska 

społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

właściwych dla studiowanego kierunku 

P6S_UW 
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K_U04 

potrafi postrzegać problemy ekonomiczne, z uwzględnieniem wielu 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz analizować 

prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem 

standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin 

właściwych dla studiowanego kierunku 

P6S_UW 

K_U05 

potrafi skutecznie komunikować się w języku współczesnej 

ekonomii, w tym posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych i wypowiedzi ustnych zarówno w języku polskim, jak i 

języku obcym, którym posługuje się na poziomie  B2 

P6S_UK 

K_U06 
potrafi samodzielnie się dokształcać, potrafi doskonalić nabytą 

wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

P6S_UO 

P6S_UU 

K_U07 potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole P6S_UO 

K_U8 
potrafi zidentyfikować czynniki, które należy uwzględnić w 

podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro 
P6S_UW 

K_U9 
potrafi analizować, interpretować i prognozować rzeczywistość 

ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania 
P6S_UW- 

K_U10 

potrafi wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na 

potrzeby działalności gospodarczej i społecznej 

 

P6S_UW 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K_K01 

wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych, 

potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące 

realizacji określonego zadania 

P6S_KO 

K_K02 
jest gotów do uznania znaczenia pozyskanej wiedzy w 

rozwiązywaniu określonych problemów badawczych i praktycznych 
P6S_KK 

K_K03 

wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, w tym etyki 

biznesu wykazując się odpowiedzialnością za pracę własną i innych 

oraz dbałością o tradycję zawodu 

 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

K_K04 
ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych decyzji 

gospodarczych 

P6S_KK 

P6S_KR 

K_K05 

wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i 

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

P6S_KK 

P6S_KO 

K_K06 

ma umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach 

gospodarczych i społecznych w tym potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy 

P6S_KK 

P6S_KO 

K_K07 potrafi myśleć krytycznie stosując wzorce racjonalizmu P6S_KK 

 

 

3. Program studiów 
 

Kształcenie na kierunku „Ekonomia” studia pierwszego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim odbywa się na 6 semestrach. Liczba godzin na studiach stacjonarnych to 

1885 (160 h praktyki zawodowe), a na studiach niestacjonarnych 1315 (160 h praktyki 

zawodowe). Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a na 

studiach niestacjonarnych w soboty i niedziele. 

Liczba punktów ECTS w cyklu kształcenia niezbędna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 189.  
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Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, do których przypisano 79 punktów 

ECTS. Wymiar przedmiotów do wyboru wynosi zatem 42,7% łącznej liczby punktów ECTS 

koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.  

Plan studiów został tak skonstruowany, aby sekwencja przedmiotów uwzględniała te 

informacje i tym samym sprzyjała pełnej realizacji założonych efektów uczenia się. 

 

Program zakłada realizację następujących specjalności do wyboru przez studenta: 

a) Handel zagraniczny w dobie globalizacji  

 

b) Data Science w Ekonomii 

 

3.1. Informacje podstawowe 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) 

 

 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia 
189 ECTS 

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  
6  

Liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 

studentów 

101ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z 

prowadzonymi badaniami naukowymi  
 

94 ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/grupom zajęć do 

wyboru 

79 ECTS 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym oraz 

liczba godzin praktyk zawodowych  
5 ECTS/160 godz. 

 

 

 

Ogólna liczba punktów ECTS przedstawia się w następujący sposób:  

 

Zajęcia związane z prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi  

 

Studia stacjonarne I stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroekonomia I wykład/ćwiczenia 6 

Makroekonomia I wykład/ćwiczenia 6 
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Podstawy zarządzania  wykład 3 

Podstawy marketingu wykład 3 

Podstawy rachunkowości wykład/ćwiczenia 6 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

konwersatorium 
4 

Polityka społeczno-gospodarcza konwersatorium 4 

Podstawy finansów konwersatorium 4 

Finanse przedsiębiorstw konwersatorium 4 

Ekonometria menadżerska wykład/konwersatorium 

komputerowe 
6 

Analiza ekonomiczna wykład/ćwiczenia 4 

Praca projektowa: Analiza 

finansowa 

konwersatorium 
4 

Finanse publiczne  wykład  4 

Podstawy rynków finansowych  Konwersatorium  2 

Średniozaawansowana 

mikroekonomia 

konwersatorium 
3 

Średniozaawansowana 

makroekonomia 

konwersatorium 
3 

Podstawy programowania w 

Python i R 

wykład/konwersatorium 

komputerowe 
6 

Seminarium dyplomowe ćwiczenia 26 

Razem: 98 

 

Studia niestacjonarne I stopnia 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroekonomia I wykład/ćwiczenia 6 

Makroekonomia I wykład/ćwiczenia 6 

Podstawy zarządzania  wykład 3 

Podstawy marketingu wykład 3 

Podstawy rachunkowości wykład/ćwiczenia 6 

Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

konwersatorium 
4 

Polityka społeczno-gospodarcza konwersatorium 4 

Podstawy finansów konwersatorium 4 

Finanse przedsiębiorstw konwersatorium 4 

Ekonometria menadżerska wykład/konwersatorium 

komputerowe 
6 

Analiza ekonomiczna wykład/ćwiczenia 4 

Praca projektowa: Analiza 

finansowa 

konwersatorium 
4 

Finanse publiczne  wykład  4 

Podstawy rynków finansowych  Konwersatorium  2 

Średniozaawansowana 

mikroekonomia 

konwersatorium 
3 

Średniozaawansowana 

makroekonomia 

konwersatorium 
3 
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Podstawy programowania w 

Python i R 

wykład/konwersatorium 

komputerowe 
6 

Seminarium dyplomowe ćwiczenia 26 

Razem: 98 

 

 

Zajęcia do wyboru dla studiów stacjonarnych 

Nazwa zajęć Forma/formy 

zajęć 

Liczba punktów ECTS 

Do wyboru 1: Język obcy II 
ćwiczenia 6 

Do wyboru 2 (2 z 3) . Społeczno-

humanistyczny  wykład 8 

Do wyboru 3: Język obcy II 
ćwiczenia 4 

Seminarium dyplomowe  
ćwiczenia 26 

Specjalność konwersatorium 30 

Praktyka zawodowa  5 

Razem: 79 
 

 

Zajęcia do wyboru dla studiów niestacjonarnych 

Nazwa zajęć Forma/formy 

zajęć 

Liczba punktów ECTS 

Do wyboru 1: Język obcy II ćwiczenia 6 

Do wyboru 2 (2 z 3): Społeczno- 

humanistyczny 
wykład 8 

Do wyboru 3: Język obcy II ćwiczenia 4 

Seminarium dyplomowe ćwiczenia 26 

Specjalność  konwersatorium 30 

Praktyka zawodowa  5 

Razem: 79 
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3.2.  Plan studiów  

 

Plan studiów stanowi załącznik nr 1. 

 

3.3. Sylabusy poszczególnych przedmiotów   

 

Sylabusy poszczególnych przedmiotów (zał. nr 2) zawierają sposoby weryfikacji i oceny 

osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się. 

 

3.4. Warunki ukończenia studiów 

 

Warunki ukończenia studiów zostały określone w Regulaminie studiów Uczelni 

Łazarskiego oraz w Regulaminie dyplomowania na kierunkach studiów o profilu 

ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.  

Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Ekonomia” jest 

uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu 

licencjackiego. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich 

wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie nie mniej niż 185 punktów 

zaliczeniowych ECTS;  

Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana Wydziału komisją w 

terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

 

3.5. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 

 
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Uczelni 

Łazarskiego, na kierunku „Ekonomia”, zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki 

zawodowej w wymiarze 160 godzin. Praktykom zawodowym przypisano 5 punktów ECTS. 

 

Cel praktyk 

Praktyki mają na celu: 

• Poszerzenie wiedzy pozyskanej w trakcie toku studiów. 

• Wykształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej. 

• Rozwój określonych umiejętności zawodowych związanych z miejscem praktyki. 
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• Rozwój zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych w ramach określonej 

organizacji. 

• Zapoznanie się ze standardami pracy, organizacji i struktury funkcjonowania instytucji 

publicznych lub prywatnych. 

• Zapoznanie się z zakresem obowiązków, zasad organizacji pracy, procedur 

stosowanych przy wykonywaniu określonych zadań, planowania pracy oraz kontroli i 

odpowiedzialności za wykonane przedsięwzięcia. 

• Wykształcenie umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy, sumienności w 

wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętności negocjacyjnych oraz zdolności 

wykonywania pracy, zarówno samodzielnie jak i w ramach pracy zespołowej.   

• Zaktywizowanie studenta na rynku pracy. 

 

Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz ich system kontroli i ewaluacji reguluje 

Regulamin organizacji praktyk zawodowych oraz system kontroli praktyk zawodowych dla 

programów studiów o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 

Uczelni Łazarskiego. 

Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1. Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

Załącznik nr 2. Sylabusy poszczególnych przedmiotów dla studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych  

 


