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OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – 

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE  

WE WSPÓŁPRACY Z GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM 

W DYSCYPLINIE EKONOMIA 

 

WIEDZA 

1. W toku studiów doktorant nabywa pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk 

ekonomicznych: 

1) o istocie nauk ekonomicznych i ich miejscu w systemie nauk; 

2) o funkcjach nauk ekonomicznych w Ŝyciu gospodarczym i ich roli  

w rozwoju społecznym; 

3) o koncepcjach teoretycznych dotyczących funkcjonowania gospodarki; 

4) o prawidłowościach rozwoju społeczno-gospodarczego; 

5) o genezie oraz współczesnych osiągnięciach w zakresie makroekonomii  

i mikroekonomii; 

6) o dylematach występujących we współczesnych naukach ekonomicznych; 

7) o istocie sporów metodologicznych toczonych w naukach ekonomicznych  

i ich konsekwencji poznawczych; 

8) o metodach badawczych i modelowaniu współczesnych nauk społecznych, 

w tym w obszarze ekonomii matematycznej, statystyki, demografii, 

ekonometrii, informatyki gospodarczej. 

2. Wiedzę o zasadach prowadzenia badań naukowych, etyce działalności 

naukowo-badawczej, zasadach ochrony własności intelektualnej. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

W toku studiów doktorant nabywa umiejętności: 

1) sformułowania problemu naukowego i obszaru badawczego przy uŜyciu 

terminologii z dziedziny nauk ekonomicznych; 

2) przygotowania samodzielnych projektów  analitycznych i prowadzenia badań 

z wykorzystaniem róŜnych metod  ilościowych i jakościowych, a takŜe 

umiejętność zorganizowania zespołu badawczego i pracy zespołowej; 



3) oceny jakości i dokładności danych statystycznych wykorzystywanych do 

modelowania i oceny zjawisk ekonomicznych; 

4) doboru odpowiednich narzędzi analizy i umiejętności rozwiązania 

konkretnych problemów badawczych; 

5) prawidłowego wykorzystania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych, 

informatycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych  

i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej; 

6) interpretacji uzyskanych wyników badań w kontekście zjawisk 

ekonomicznych; 

7) zaprojektowanie własnego badania naukowego i przygotowanie rozprawy 

doktorskiej pod opieką promotora, dobór odpowiednich metod badawczych 

słuŜących weryfikacji postawionych hipotez; 

8) argumentacji merytorycznej, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz ze 

znajomością i rozumieniem poglądów innych autorów, formułowania 

wniosków, tworzenia syntetycznych podsumowań, wskazywania 

przyszłościowych pól badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych; 

9) przygotowania publikacji naukowej, w tym publikacji niezbędnej do wszczęcia 

przewodu doktorskiego; 

10) przekazywania posiadanej wiedzy w formie prezentacji, wykładu, 

seminarium, konwersatorium, warsztatów. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent studiów doktoranckich: 

1) wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności dla dobra społecznego; 

2) aktywnie uczestniczy w Ŝyciu środowiska naukowego poprzez organizację  

i uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych formach działalności 

naukowej w kraju i za granicą; 

3) umie przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz podejmuje inne 

działania popularyzujące naukę; 

4) przestrzega zasad etyki w działalności naukowo-badawczej i dąŜy do 

osiągnięcia najwyŜszych standardów profesjonalnych i etycznych w pracy  

w urzędach i instytucjach statystyki publicznej; 

5) godnie reprezentuje polskie środowisko naukowe i statystyczne na forum 

organizacji międzynarodowych. 


