Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 18 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
„FINANSE W SEKTORZE PRYWATNYM I PUBLICZNYM”

Wiedza
1. Znajomość podstaw metodologii nauk ekonomicznych oraz ich uzasadnienia
teoretycznego.
2. Rozumienie istoty aktywności naukowej oraz funkcji i znaczenia nauk
ekonomicznych.
3. Posiadanie wiedzy na temat metod badawczych, moŜliwości ich zastosowania
oraz znajomość sposobów poprawnego wnioskowania.
4. Dysponowanie wiedzą teoretyczną na poziomie wyŜszym na temat procesów oraz
mechanizmów w gospodarce rynkowej.
5. Wiedza dotycząca analizowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych w ujęciu
lokalnym i globalnym.
6. Znajomość podmiotów tworzących infrastrukturę rynku finansowego i procesy
wpływające na kształtowanie się strumieni popytowo-podaŜowych
7. Posiadanie wiedzy na temat ryzyka na rynku finansowym oraz sposobów jego
pomiaru.
8. Dysponowanie wiedzą o zasadniczych narzędziach analitycznych stosowanych do
oceny kształtowania się zjawisk na rynku finansowym.
9. Znajomość podstaw polityki finansowej państwa oraz polityki banku centralnego
dla kształtowania stabilności systemu finansowego.
10. Posiadanie wiedzy na temat roli instytucji finansowych w dostarczaniu
efektywnych rozwiązań dla uczestników rynku.
11. Dysponowanie wiedzą na temat wzajemnych związków teorii ekonomii i finansów
z polityką finansową i praktyką rynków finansowych
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12. Posiadanie wiedzy na temat współczesnych problemów w finansach publicznych
i ubezpieczeniach oraz ich wpływie na kształt globalnego rynku finansowego.
13. Posiadanie wiedzy umoŜliwiającej wykorzystywanie analizy makroekonomicznej
do podejmowania efektywnych decyzji na rynku finansowym.

Umiejętności
1. Umiejętność sformułowania problemu badawczego (hipotezy badawczej) oraz
wskazania metody badawczej pozwalającej na weryfikację problemu (hipotezy
badawczej).
2. Potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badanie naukowe oraz
zinterpretować jego wyniki w ujęciu ilościowym i jakościowym.
3. Posiada umiejętność formułowania uzasadnionych empirycznie wniosków oraz
zdolność ich prezentacji w nowoczesnej i komunikatywnej formie.
4. Umiejętność pozyskiwania danych statystycznych oraz stosowania róŜnorodnych
technik badań ilościowych i jakościowych, a takŜe interpretowania uzyskanych
wyników.
5. Posiada umiejętność pracy w grupie powołanej w celu prowadzenia badań
naukowych lub realizacji projektów finansowych.
6. Umie dokonać analizy danych rynkowych i ekonomicznych pod kątem ich wpływu
na ryzyko i wycenę aktywów.
7. Potrafi dokonywać krytycznej oceny procesów na rynku finansowym i proponować
rozwiązania mające na celu wzrost efektywności rynku.
8. Posiada umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie konwersatoriów,
seminariów, ćwiczeń lub warsztatów z wykorzystaniem najnowszych środków
nauczania.
9. Umiejętnie uczestniczy w dyskusjach naukowych i potrafi, zgodnie z zasadami
warsztatu naukowego przygotowywać publikacje naukowe, raporty, referaty,
recenzje oraz konspekty projektów badawczych w języku polskim i wybranym
języku obcym.
10. Potrafi występować publicznie, takŜe w mediach, oraz kompetentnie wypowiadać
się i debatować na temat procesów obserwowanych na rynku finansowym
oraz na temat wydarzeń ekonomicznych.
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Kompetencje społeczne
1. Zna swoje środowisko naukowe i aktywnie uczestniczy w jego Ŝyciu oraz ma
kontakty z osobami prowadzącymi badania w podobnej dyscyplinie w kraju
i zagranicą.
2. Podejmuje działania mające na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej, mając
świadomość misji edukacyjnej.
3. Wykazuje się aktywnością na rynku finansowym implementując zdobytą wiedze
i umiejętności w wymiarze praktycznym.
4. SłuŜy swoją radą i pomocą organom państwowym, regulatorom i nadzorcom.
5. Przestrzega norm współŜycia społecznego i dobrych obyczajów oraz przestrzega
obowiązujące prawo zarówno w swoim środowisku, jak i poza nim.
6. W pracy zawodowej przestrzega zasad etyki pracy naukowo-badawczej
i dydaktycznej a swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje dla dobra państwa
i społeczeństwa.
7. Zachęca i motywuje innych do aktywności i działań zmierzających do poprawy
funkcjonowania infrastruktury rynkowej i organów państwa.
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