
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 – 2013/2014   Senatu SGGW z dn. 23.09.2013 r.  
                    w sprawie zmiany Uchwały Nr 38 – 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku 

akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
  

 
 

Nazwa Jednostki: Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki 
 
 

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria 

Obszary do których 
kierunek został 

przyporządkowany  

obszar nauk społecznych  
obszar nauk technicznych 
obszar nauk ścisłych 
 

Poziom kształcenia: DRUGI 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

   
   

Symbol 
efektu Kierunkowe efekty kształcenia; absolwent: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

obszaru/obszarów 
 WIEDZA  

K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w 
systemie nauk i relacjach do nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych oraz 
trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z ich zakresu, 
roli człowieka, jako twórcy kultury oraz sytemu gospodarczo-prawnego.  

S2A_W01 
S2A_W05 
T2A_W01 
T2A_W02 
T2A_W05 

K_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji 
ekonomicznych oraz ich istotnych elementach, ma pogłębioną wiedzę o 
poglądach na temat struktur społeczeństwa informacyjnego i instytucji 
gospodarczych. 

S2A_W02 
S2A_W09 
 

K_W03 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 
ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej, procesach zmian w 
społeczeństwie informacyjnym oraz zna rządzące tymi zmianami 
prawidłowości. Posiada wiedzę na temat rynku finansowego, jego segmentów i 
instrumentów. 

S2A_W03 
S2A_W08 

K_W04 Posiada rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach , w tym o technikach 
pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, pochodzących z obserwacji 
zjawisk społeczno-gospodarczych, przyrodniczych i sondaży, właściwych do 
studiowania informatyki i ekonometrii, pozwalających opisywać i badać 
struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi 
zachodzące przy pomocy zaawansowanych technik  (m.in. wykorzystując 
modele wielorównaniowe, autoregresyjne, techniki symulacji komputerowych 
itp.). 

S2A_W06;  
X2A_W02 
T2A_W07 
 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych systemów norm i reguł 
organizujących struktury i instytucje gospodarcze, jak również posiada 
rozszerzoną z zakresu podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa 
autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ochrony przed 
przestępczością elektroniczną oraz ochrony własności intelektualnej, rozumie 
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

S2A_W07 
S2A_W010 
S2A_W04 
T2A_W10 

K_W06 Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie algorytmów i ich 
złożoności obliczeniowej, architektury systemów komputerowych, systemów 
operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów 
programowania, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania.  

S2A_W06 
X2A_W04 
 

K_W07 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod optymalizacji decyzji gospodarczych 
oraz systemów (w tym komputerowych) wspomagania decyzji, nowoczesnych 
tendencji w tej dziedzinie, dotyczącymi np. sztucznych sieci neuronowych i 
algorytmów genetycznych. 

S2A_W06 
S2A_W11 

K_W08 Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych przy 
rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności 
obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów 
operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, implementacji 

S2A_W06 
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języków programowania, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii 
oprogramowania oraz  komputerowych systemów informacyjnych. 

K_W09 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie: technologii pozyskiwania informacji i 
wiedzy, technologii baz i hurtowni danych, technologii baz wiedzy, technologii 
teleinformatycznych (technologii komunikacyjnych, technologii sieciowych, 
technologii Internetu). 

S2A_W06, S2A_W10, 
T2A_W07, 
 
 

K_W10 Ma pogłębioną wiedzę z matematyki (obejmującą: statystykę, równania 
różniczkowe i różnicowe, elementy analizy funkcjonalnej) w zakresie 
niezbędnym do opisu dynamicznych procesów gospodarczych, tworzenia 
modeli ekonometrycznych, jak również zapisu algorytmów oraz innych 
typowych działań w obszarze informatyki. 

S2A_W06, 
T2A_W01, 
T2A_W02, 
 

K_W11 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości 
przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i 
wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-
biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu 

S2A_W06 
S2A_W11 
 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tworzenia, eksploatacji oraz oceny 
różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i 
administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach 
gospodarczych, instytucjach finansowych i publicznych, przedsiębiorstwach  
oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. 

S2A_W06, 
S2A_W11, 
T2A_W05, 
T2A_W06 
 
 

K_W13 Posiada pogłębioną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych w skali mikro i 
makro. Umie określić relacje występujące między procesami gospodarczymi i 
powiązania między strukturami i instytucjami ekonomicznymi w skali krajowej 
i międzynarodowej. 

S2A_W03 
 

K_W14 Posiada wiedzę na temat jak dokonywać analiz dynamiki zjawisk oraz 
złożonych systemów ekonomicznych, w tym budowy odpowiednich modeli z 
zastosowaniem adekwatnych narzędzi badawczych. Posiada umiejętność 
grupowania klasyfikacji obiektów badania oraz wyznaczania prognoz dla 
dowolnego horyzontu czasowego. 

S2A_W06,  
S2A_W08, 
 

K_W15 Zna  zaawansowane analizy finansowe, w tym wyceny i analizy ryzyka 
podstawowych instrumentów finansowych; analizy kredytów i planów 
emerytalnych. 

S2A_W06, 
S2A_W08, 
 

K_W16 Posiada wiedzę na temat klasyfikacji, charakterystyki, zadań i możliwości 
podstawowych kategorii systemów informacyjnych wykorzystywanych w 
gospodarce 

S2A_W06, S2A_W08, 
T2A_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  
K_U01 Potrafi w zaawansowany sposób pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 

oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim oraz 
prawidłowo interpretować i wyjaśniać  zjawiska gospodarczo-społeczne oraz 
relacje wzajemne miedzy nimi.  

S2A_U01 
T2A_U01 

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i 
analizowania procesów społeczno-gospodarczych , poszerzoną o formułowanie 
własnych opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy (potrafi 
dobierać właściwe narzędzia informatyczne i statystyczne do analizy 
problemów społecznych i ekonomicznych). 

S2A_U02 
X2A_U01 
 

K_U03 Posiada umiejętności rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 
społeczno-gospodarczych poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten 
temat oraz stawianie prostych hipotez badawczych i ich weryfikowanie. 

S2A_U03 
 
 

K_U04 Posiada umiejętności prognozowania poszerzone o przewidywanie i 
modelowanie złożonych procesów społecznych zjawisk z różnych obszarów 
życia społeczno- gospodarczego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
narzędzi ekonometryczno-informatycznych. 

S2A_U04 
 
 

K_U05 Posiada umiejętność sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi, 
normami i regułami, porozumiewania się przy pomocy różnych technik w 
środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, ma poszerzoną umiejętność 
w odniesieniu do więzi społeczno-gospodarczych. 

S2A_U05 
T2A_U02 
 

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i 
formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 
stosowanej wiedzy w praktyce.  

S2A_U06 

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych 
problemów poszerzoną o umiejętność proponowania nowatorskich lub 
niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów. 

S2A_U07 
T2A_U18 
 

K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania ludzkich zachowań, S2A_U08 
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analizowania ich motywów oraz gospodarczo-społecznych konsekwencji, 
pogłębioną w odniesieniu do ludzkich zachowań społeczeństwa 
informacyjnego. 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z 
języku polskim i angielskim w stopniu podstawowym z zakresu ekonomii, 
zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. 

S2A_U09 

K_U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i 
angielskim w zakresie nauk ekonomicznych (także w zakresie wybranych 
zagadnień dotyczących nauk przyrodniczych i ścisłych). 

S2A_U010 

K_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, (a także w zakresie 
wybranych zagadnień dotyczących nauk przyrodniczych i technicznych) 
właściwych do studiowania kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  

S2A_U011 

K_U12 Potrafi wykorzystać szereg metod analitycznych, symulacyjnych i eksperckich 
do formułowania i rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej 

S2A_U02 S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U06 
S2A_U07 

K_U13 Potrafi wykorzystać systemy informatyczne do rozwiązywania 
zaawansowanych problemów z ekonomii, zastosowań informatyki w naukach 
przyrodniczych i innych 

S2A_U02 S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U06 

K_U14 Posiada umiejętność analizy, projektowania i testowania systemów 
informatycznych z wykorzystaniem metodyk, technik i narzędzi 
wspomagających zarządzanie projektami. 

S2A_U02 S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U06 
T2A_U04 
T2A_U07 

K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność analizowania, optymalizowania i modelowania 
procesów gospodarczych przy wykorzystaniu odpowiednich systemów 
informatycznych. 

S2A_U02 S2A_U03 
S2A_U04 S2A_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób.  
S2A_01 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie interdyscyplinarnej, przyjmując w 
niej różne role i zadania. 

S2A_02 

K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania. 

S2A_03 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu. 

S2A_04 

K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi 
przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności. 

S2A_05 

K_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.  

S2A_06 

K_K07 Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach 
zawodu analityka gospodarczego w sposób powszechnie zrozumiały z 
uzasadnieniem różnych punktów widzenia (także w wybranych aspektach 
technicznych). Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach 
(zespołach) i organizacjach, realizujących cele społeczne (polityczne, 
gospodarcze, obywatelskie) oraz projekty informatyczne. Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy. 

S2A_02 
S2A_03 
S2A_07 
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