Załącznik do uchwały nr 94/L/2021 Senatu PW
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zmiany w programie studiów
I.

PODSTAWOWE DANE O STUDIACH

Nazwa wydziału:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Filia w Płocku)
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom studiów:
studia licencjackie (poziom I)
Profil studiów:
profil praktyczny
Forma studiów:
studia stacjonarne i niestacjonarne
Język prowadzenia studiów: polski
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: sześć
10. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

OPIS ZMIAN W PROGRAMIE STUDIÓW

1. Na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych program studiów
zostanie dostosowany do wymagań przepisów wewnętrznych Politechniki
Warszawskiej. Zmianie ulegnie liczba punktów ECTS przypisanych do programu
studiów na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych ze 180 do 185.
2. Nastąpi zmiana nazwy jednej ze specjalności, tzn. nazwa „Ekonomia menedżerska”
zastąpiona zostanie nazwą „Ekonomia biznesu”.
Przesłanki do wprowadzenia zmian:
Ad. 1
W zmienionym programie studiów zgodnie z przepisami wewnętrznymi PW praca
dyplomowa wyceniona zostanie na 15 punktów ECTS, a zajęcia z języka angielskiego
odbywać się będą w II, III i IV semestrze studiów.
Ad. 2
Rada Kolegium w dniu 28.01.2021 r. Uchwałą nr 21/2020–2024 pozytywnie zaopiniowała
zmianę 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. Zdaniem Rady
Kolegium nazwa specjalności Ekonomia biznesu lepiej koresponduje z profilem
praktycznym prowadzonym na kierunku Ekonomia w Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych PW w Płocku. Poza tym zasadność zmiany nazwy specjalności została
potwierdzona wynikami badania ankietowego wśród społeczności akademickiej Kolegium
(badanie przeprowadzono wśród pracowników i studentów). Wyniki wskazują, że nowa
nazwa Ekonomia biznesu jest lepiej postrzegana wśród pracowników i studentów,
co stanowić może o wizerunkowym wzmocnieniu oferty dydaktycznej naszej Jednostki
i zwiększeniu szansy na pozyskanie nowych kandydatów na studia.
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Szczegółowy opis zmian:
1. Liczba punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ulegnie zmianie
z 180 na 185 ECTS.
2. Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny na kierunku
Ekonomia, prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych pozostają
niezmienione.
3. Efekty uczenia się dla poszczególnych przedmiotów i zajęć w programie studiów
pozostają niezmienione.
4. Podział grup przedmiotów na podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, przedmioty
związane z procesem dyplomowania nie uległ zmianie.
5. Do programu studiów nie wprowadzone zostaną nowe przedmiotów.
6. Liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie ulegnie zmianie.
7. Informacje o korekcie punktów ECTS przedstawia poniższa tabela.
Porównanie programów
1. Dotychczasowy program studiów
2. Zmieniony program studiów
Specjalności
Ekonomia menedżerska (pierwsza rekrutacja Ekonomia biznesu (pierwsza rekrutacja
2016Z)
na specjalność o zmienionej nazwie 2021 Z)
Finanse i rachunkowość (pierwsza rekrutacja Finanse i rachunkowość( nadal )
2013 Z)
Efekty uczenia się
Bazują na efektach uczenia z odniesieniami do Bazują na efektach uczenia z odniesieniami do
6 poziomu PRK
6 poziomu PRK
Wiedza: 16
Wiedza: 16
Umiejętności: 20
Umiejętności: 20
Kompetencje społeczne: 4
Kompetencje społeczne: 4
Zmiany w liczbie punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom
Mikroekonomia – 5 ECTS
Mikroekonomia – 4 ECTS
Matematyka – 5 ECTS
Matematyka – 6 ECTS
Przedmiot ogólnouczelniany – 2 ECTS
Przedmiot ogólnouczelniany – 1 ECTS
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie – 2 ECTS Podstawy nauki o przedsiębiorstwie – 3 ECTS
Rachunkowość – 5 ECTS
Rachunkowość – 4 ECTS
Finanse przedsiębiorstw – 3 ECTS
Finanse przedsiębiorstw – 4 ECTS
Praca dyplomowa –10 ECTS
Praca dyplomowa – 15 ECTS
Przedstawione zmiany w programie studiów obowiązywać będą od roku akademickiego
2021/2022.
III.

Realizacja programu studiów po zmianach:

Liczba godzin zajęć:

Liczba punktów ECTS konieczna
do ukończenia studiów:

Specjalność FIR st. stac. 1815 godz.
Specjalność FIR st. nst. 1096 godz.
Specjalność EB 1815 godz.
Specjalność EB st. nst. 1096 godz.
185 ECTS
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Procentowy udział liczby punktów ECTS
w liczbie punktów ECTS koniecznej
do ukończenia studiów ze wskazaniem
dyscypliny wiodącej:
- dyscyplina naukowa WIODĄCA:
Liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia:
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:
Liczba godzin zajęć z wychowania
fizycznego na studiach prowadzonych
w formie stacjonarnej:
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):
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):
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:

ekonomia, finanse
100%
120 ECTS (dotyczy studiów stacjonarnych)
92 ECTS( dotyczy studiów
niestacjonarnych)

Nie dotyczy ECTS

90 godz.

102 ECTS
tj. 55 %

105 ECTS
tj. 57%

nie dotyczy
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Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS
z matematyki
Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS
z fizyki
Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS
języków obcych
Liczba punktów ECTS za pracę dyplomową

Zgodnie z Uchwałą 58/L/2020 Senatu PW
odpowiednia liczba ECTS może być niższa
195 godz. (st. stacjonarne)
128 godz. (st. niestacjonarne)
16 ECTS
w Kolegium nie prowadzi się przedmiotu
fizyka godz. 0
0 ECTS
180 godz. studia stacjonarne
96 godz. studia niestacjonarne
12 ECTS+ egzamin B2
15 ECTS
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