
UCHWAŁA nr 18/2012 

Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 24 lutego 2012 r. 


w sprawIe 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów ekonomia i zarządzanie 


(studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów 

rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013) 


Na podstawie art. 6 ustA. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Oz.U. 
Nr 164, poz. 1365 z późno zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. nr 
253, poz. 1520) Rada Wydziału uchwala co następuje: 

§ 1 
Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze zatwierdza efekty kształcenia 
dla kierunku studiów Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakade
mickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013. 

§2 
Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze zatwierdza efekty kształcenia 
dla kierunku studiów Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoaka
demickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013 . 

§ 3 
Efekty kształcenia dla kierunków studiów Ekonomia i Zarządzanie na studiach pierwszego i dru
giego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku akade
mickiego 201212013 stanowią załącznik nr l do uchwały. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Dziekan 

;tJ~CJ-cR 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 



Załącznik nr l do UCHWAŁY nr 18/2012 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓlNOAKADEMICKI) 


Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecz
nych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
l - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S lA (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia 
Ol, 02,03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Nr efektu 

K WOI 

Wiedza absolwenta studiów 
pierwszego stopnia 

Zna strukturę i funkcje nauk 
ekonomicznych i ich bliskie po
wiązania z innymi naukami spo
łecznymi 

Wiedza (Ekonomia - Nauki społeczne) 

Odniesienie do efektów 
kształcenia z zakresu wiedzy Nr efektu 

Wiedza absolwenta studiów drugiego 

dla obszaru nauk społecznych 
stopnia 

SIA WOI K WOI Ma wiedzę o teoriach wyboru ekono
micznego i społecznego w warunkach 
niepewności i ryzyka w sakli mikro i 
makroekonomicznej 

Odniesienie do efektów 
kształcenia z zakresu wiedzy 
dla obszaru nauk społecz

nych 
S2A W02 
S2A W03 
S2A W04 
S2A WOS 

K W02 Ma wiedzę o teoriach wyboru 
ekonomicznego i społecznego w 
skali przedsiębiorstwa 

SIA W02 
SIA W03 
SIA W04 

K W02 Zna teorie ekonomiczne głównego 
nurtu oraz współczesne teorie rozwoju 
gospodarczego 

S2A WOI 
S2A W08 
S2A W09 

-
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K W03 Ma wiedzę o funkcjach państwa, 
sektorze publicznym i finansach 
publicznych w warunkach inte
gracji i globalizacji, zna podsta
wowe teorie makroekonomiczne 

SIA W07 
SIA W09 

K W03 Ma wiedzę pozwalającą mu rozumieć 
związki prawa cywilnego i gospo
darczego, teorii zarządzania oraz pod
stawa socjologii z procesami społecz-
no-ekonomicznymi w skali globalnej, 
lokalnej i przedsiębiorstwa 

S2A W02 ! 

S2A W03 
S2A W04 
S2A WOS 
S2A W07 
S2A W08 
S2A W09 
S2A WIO 

K W04 Ma ogólną wiedzę o gospodarce 
rynkowej 

SIA WOS 
SIA W07 
SIA W08 
SIA W09 

K W04 Zna nowoczesne metody gromadze
nia, przetwarzania i interpretacji da
nych a w szczególności: statystyki 
opisowej i matematycznej, infonnaty
ki biznesowej, analizy finansowej, 
modeli ekonometrycznych i bada6 
rynkowych, metod prognozowania i 
ma wiedzę o ich zastosowaniu 

S2A W06 

I 

K WOS Ma ogólną wiedzę o finansach 
przedsiębiorstwa i organizacj i 
niezarobkowych 

SIA WOS 
SIA W08 
SIA W09 

K WOS Zna teorie globalizacji i integracji 
oraz międzynarodowych stosunków 
gospodarczych 

S2A WOI 
S2A W08 
S2A W09 

, 

K W06 Ma wiedzę o zachowaniach 
człowieka na rynku, w przedsię-
biorstwie i organizacji 

SIA W03 
SIA W04 
SIA W08 

K W06 Ma pogłębioną wiedzę o funkcjono
waniu rynku czynników produkcji, fi
nansowego oraz dóbr i usług 

S2A W02 
S2A W03 

I 

S2A W04 
S2A WOS 
S2A W06 I 

, 

S2A W07 I 

K W07 Zna podstawowe instytucje i za
sady prawa 

SIA WIO 
, 

I 

I 
I 

I 
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K W08 Ma podstawową wiedze z zakre
su innowacji i gospodarki opartej 
na wiedzy 

Zna podstawowe metody groma
dzenia, przetwarzania i interpre
tacji danych a w szczególności: 
statystyki, podstaw informatyki 
biznesowej, analizy ekonomicz
nej i finansowej, modeli ekono
metrycznych i badań rynkowych 
i ma wiedzę o ich zastosowaniu 

K W09 

SIA W02 
SlA W03 
SlA W04 
SIA W08 

SIA W06 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓlNOAKADEMICKI) 


Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecz
nych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
l - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S I A (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia 
01,02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Umiejętności (Ekonomia - Nauki społeczne) 
Odniesienie do efelaów ksztal- Odniesienie do efektów ksztal

Umiejętności absolwenta studiów Umiejętności absolwenta stu-
Nr efektu cenia w zakresie umiejętnościNr efektu cenia w zakresie umiejętności 

drugiego stopnia diów pierwszego stopnia 
dla obszaru nauk społecznych dla obszaru nauk społecznych 

Potrafi projektować cele, metody iK UOI Potrafi wybrać i zastosować SIA U02 K UOI S2A U02 
adekwatne do problemu meto zakres analizy ekonomicznej i finan-SIA U03 S2A U03 
dy w analizie ekonomicznej i SIA U06 S2A U06 
finansowej 

soweJ 
S2A U07SIA U07 

K U02 Potrafi dostrzegać problemy i wy ja S2A UOI 
wyjaśniać fakty zachodzące w 

K U02 Potrafi dostrzegać problemy i SIA UOI 
śniać fakty oraz procesy społeczno S2A U03 

skali organizacji (mikroeko-
SIA U03 

ekonomiczne w skali globalnej, 10SIA U06 S2A U06 
nomicznej) i jej otoczenia spo- SIA U07 kaInej, gospodarki i organizacji z S2A U07 

uwzględnieniem ich otoczenia łeczno-ekonomicznego S lA U08 S2A UOS 

K U03 
 Twórczo wykorzystuje wiedzę eko S2A UOS 

rzystać z doradztwa specjali-
Potrafi porozumiewać się i ko- SIA U07 K U03 

nomiczną oraz wiedzę z innych dys  S2A U07 
stów z różnych dziedzin wie cyplin naukowych S2A UOS 
dzy 
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K U04 Potrafi oceniać swoje działania 
ze względu na ich skutki eko
nomiczno-finansowe, prawne i 
moralne 

SIA U05 K U04 Podejmuje decyzje, które są zgodne 
z interesem organizacji oraz nor
mami prawnymi i etycznymi 

S2A U05 

K U05 Posiada umiejętność jasnego i 
logicznego raportowania za
mierzeń i efektów zawodo
wych w mowie i piśmie w ję-
zyku polskim oraz zna jeden 
język obcy w stopniu czynnym 
(82) 

SIA U08 
SIA U09 
SIA UOIO 
SIA UOII 

K U05 Posiada umiejętność jasnego i 10
gicznego raportowania zamierzeń i 
efektów zawodowych w mowie i pi
śmie w języku polskim i obcym 
(82+) 

S2A U08 
S2A U09 
S2A UIO 
S2A Uli 

K U06 Potrafi wykorzystać techno10 SIA U04 K U06 Potrafi formułować oczekiwania S2A U04 
gie informatyczne SIA U06 wobec technologii informatycznych S2A U06 

K U07 Potrafi prognozować procesy 
gospodarcze w skali organiza
cj i i jej najbliższego otoczenia, 
z wykorzystaniem standardo
wych metod i narzędzi 

SIA U03 
SIA U04 

K U07 Potrafi prognozować procesy go
spodarcze w skali globalnej, lokal
nej, gospodarki i organizacji, z wy
korzystaniem zawansowanych me
tod i narzędzi . 

S2A U04 

K U08 Dostrzega nowe trendy w gospodar S2A UOI 
ce w skali globalnej , regionalnej i S2A U03 
lokalnej S2A U06 

K U09 Interpretuje zachowania człowieka S2A UOI 
na rynku, w przedsiębiorstwie oraz S2A U03 
organizacji S2A U06 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) 


Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów ekonomia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecz
nych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
I - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S I A (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopn ia ( drugiego) stopnia 
O I, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

KOlTI[>etencje (Ekonomia - Nauki sQołeczne) 
Odniesienie do ejektów 

Odniesienie do ejektów kształ
kształcenia w zakresie kom- Nr ejek- Kompetencje absolwenta studiów Kompetencje absolwenta studiów 

cenia w zakresie kompetencji Nr efektu petencji dla obszaru nauk tu drugiego stopnia pierwszego stopnia 
dla obszaru nauk społecznych 

społecznych 

Bierze twórczy udział w grupach re S2A KOI 
współpracy w realizacji projektów 

SIA KOI K KOIK KOI Wykazuje zdolność i gotowość do 
alizujących określony projekt spo S2A KOS 

społeczno-ekonom icznych 
SIA KOS 

łeczno-ekonomiczny 

K K02 Posługuje się nowoczesnymi środ
kami informacji i komunikacji 


K K02 Posługuje się nowoczesnymi środ
karni infonnacji i komunikacji w 

wielokulturowych otoczeniu 


K K03 
 Potrafi zidentyfikować zagrożeniaSIA KOI K K03 S2A K03 
styczno-analitycznych wykorzy-
Uczestniczy w badaniach diagno

organizacji oraz ocenić i interpreto-SIA K02 S2A K04 
stując właściwe metody dla oceny: wać procesy w gospodarce i naS lA K03 S2A KOS 
kondycj i ekonomiczno-finansowej świecie a także otoczeniu społeczno-S lA KOS S2A K06 
organ izac j i, procesów rynkowych gospodarczym 

i otoczenia społeczno
gospodarczego oraz prognozowa
nia ich zachowań. Podejmuje od
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powiedzialność za wykonywane 
czynności 

K K04 Akceptuje zmiany i uczestniczy w 
realizacj i innowacj i 

K K04 Projektuje i kieruje badaniami dia
gnostyczno-analitycznymi, podej
mując odpowiedzialność za wyko

S2A K02 
S2A K03 

K KOS W wykonywaniu zawodu postępu-
je profesjonalnie i zgodnie z regu
łami etyki 

SIA K04 K KOS 
nywane czynności 
Jest animatorem przedsiębiorczości S2A KOI 

S2A K07 

K K06 Wykazuje zdolność do uzupełnia-
nia nabytej wiedzy i umiejętności 

SIA K04 
SIA K06 

K K06 Rozszerza swoją wiedzę i doskonali 
swoje umiejętności. Wykonuje za
wód profesjonalnie i zgodnie z regu

S2A K04 
S2A K06 

łami ~tyki 

K K07 Zna ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju fOlm indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystując 

wiedzę ze studiowanej dyscypliny 

SIA K07 K K07 Potrafi zastosować nowoczesne me
tody analityczne i prognostyczne do 
oceny i przewidywania zjawisk eko
nomicznych. 

S2A KOS 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓlNOAKADEMICKI) 


Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów zarządzanie o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk spo
łecznych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
I - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S l A (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia 
Ol, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Wiedza (Zarządzanie - Nauki społeczne) 
Odniesienie do efektów 

Odniesienie do efektów 
Wiedza absolwenta studiów drugiego Wiedza absolwenta studiów kształcenia z zakresu wiedzy 

Nr efektu Nr efektu kształcenia z zakresu wiedzy 
stopniapierwszego stopnia dla obszaru nauk społecz-

dla obszaru nauk społecznych 
Inych 

K WOI K WOI Interpretuje treści współczesnych S2A WOIRozróżnia i charakteryzuje pod- SIA WOI 
Idoktryn ekonomicznych i teorii przedstawowe typy systemów gospo- SIA W02 

siębiorstwa posługując się tenninolodarczych oraz ich elementy. Wy- SIA W08 
gią nauk ekonomicznych na rozsze

koncepcje teorii ekonomii odno
jaśnia fundamentalne zasady i 

rzonym pozIomIe 

śnie funkcjonowania rynku oraz 

gospodarowania zgodnie z zasa
dami zrównoważonego rozwoju 


K W02 K W02 Wyjaśnia istotę i dynamikę współcze- S2A WOI 
dzaniu, ich rozwój oraz różnice 

Wyjaśnia genezę nauk o zarzą- SIA W08 
snych systemów gospodarczych i po S2A W02 

pomiędzy koncepcjami zarządza- litycznych oraz ich współzależność 


ma, zna międzynarodowe uwa integrując wiedzę z obu dyscyplin w 

runkowania procesu zarządzania 
 obszarze studiów społecznych 
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K W03 Definiuje konstytutywne atrybuty 
przedsiębiorstwa, organizacj i sek
tora publicznego oraz organizacji 
pozarządowych 

SIA WOI K W03 Rozumie przyczyny, mechanizmy I 

skutki ekonomiczne oraz społeczne 

różnic w zaawansowaniu gospodar
czym państw i regionów 

S2A W02 

K W04 Identyfikuje relacje między pod
miotami gospodarczymi a innymi 
instytucjami społecznymi tworzą
cymi ich otoczenie ekonomiczne, 
prawne, technologiczne, społecz

ne i środowiskowe. Identyfikuje 
obszary funkcjonalne przedsię

biorstwa i relacje zachodzące 

między nimi 

S lA WOI 
SIA W02 

K W04 Zna współczesne koncepcje oraz for
my kooperacji i konkurencji między 
systemami gospodarczymi,-przedsię

biorstwami i zgrupowaniami przed
siębiorstw 

S2A W02 

K WOS Opisuje role funkcje organiza- SlA W03 K WOS Zna zasady i metody strategicznego i S2A W06 
cYJne operacyjnego zarządzania zasobami 

materialnymi i niematerialnymi orga
nizacji 

S2A W08 

K W06 I Zna teorie i modele motywacj i i 
icb konsekwencje w sferze syste
mów motywacyjnych . Wyjaśnia 

istotę i uwarunkowania przedsię
biorczości jednostek ludzkich i 
ze~ołów 

SIA W03 
SIA W04 

K W06 Uzasadnia znaczenie społecznej od
powiedzialności biznesu i wskazuje 
najej przejawy w praktyce 

S2A W03 

K W07 I Charakteryzuje funkcje kierowa
nia ludźmi w kontekście typu or
ganizacj i i zasięgu jej działania. 

Dostrzega i wyjaśnia rolę przy
wództwa i pracy zespołowej w 
procesie doskonalenia organizacj i 

SIA W04 
SIA W07 

K W07 Zna zasady i etapy zarządzania pracą 
zespołu. Wyjaśnia na przykładach 

współczesne koncepcje organizacj i 
pracy zespołowej. Identyfikuje style 
przywództwa i ich uwarunkowania 

S2A W04 

K W08 I Wyjaśnia pojęcie kultury organi
zacji i ilustruje jej wpływ na funk
cjonowanie i rozwój organizacji 

SIA W04 K W08 Zna zastosowania metod i systemów 
wspomagających procesy podejmo
wania decyzj i w oparciu o metody sta
tystyczne, ekonometryczne i przy za
stosowaniu narzędzi informatycznych 

S2A WOS 
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K W09 Zna standardowe metody staty
styczne, ekonometryczne i narzę
dzia informatyczne gromadzenia, 

SIA WOS K W09 Zna współczesne koncepcje zarządza
nia i współdziałania przedsiębiorstw i 
innych rodzajów organizacji 

S2A WOS 

analizy i prezentacji danych eko
nomicznych i społecznych oraz 
badan operacyj nych i innych 
wspomagających procesy podej
mowania decyzj i. Zna typowe me
tody badań w poszczególnych ob
szarach działalności przedsiębior
stwa: badania rynku, analizy fi
nansowej, analizy ekonomicznej, 
logistyki poziomu jakości produk
tów itp. 

K WIO Zna istotę analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa, strategie rozwo
ju i konkurencj i oraz strategii pod
stawowych obszarów funkcjonal
nych. Zna podstawowe metody i 
narzędzia zarządzania projektami 

SIA WOS K WIO Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy 
i zalecenia Unii Europejskiej regulu
jące funkcjonowanie podmiotów go
spodarczych oraz przepływ towarów, 
usług i ludzi na jednolitym rynku eu
ropejskim 

S2A W06 

gospodarczym i 
KWIl Zna i interpretuje podstawowe 

przepisy prawa regulujące funk
cjonowanie podmiotów gospodar
czych 

SIA W06 KWIl Wyjaśnia podstawy i znaczenie proce
sów restrukturyzacyjnych i odnowy 
strategicznej organizacji, zna i opisuje 
istotę zarządzania procesami 

S2A W07 

K WI2 Objaśnia i ilustruje znaczenie 
norm i standardów w poszczegól
nych obszarach działalności (stan

SIA W06 K WI2 Identyfikuje podstawowe strategie 
negocjacyjne. Wyjaśnia istotę i zna
czenie instytucjonalizacj i działań ze

S2A W07 

dardy rachunkowości, znormali społowych 

zowane systemy zarządzania itp.) 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI) 


Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów zarządzanie o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk spo
łecznych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
l - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S I A (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia 
O I, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Umiejętności (Zarządzanie - Nauki społeczne) 

Nr efektu 
Umiejętności absolwenta studiów 

pierwszego stopnia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia z zakresu umie
jętności dla obszaru nauk 

społecznych 

Nr efektu 
Umiejętności absolwenta studiów 

drugiego stopnia 

Samodzielnie podejmując działal-
ność gospodarczą i doradztwo w 
zakresie tworzenia nowych pod
miotów stosuje w pracy lub nauce 
zaawansowanej, wyspecjalizowa
ną wiedzę z określonego obszaru 
nauk o zarządzaniu i nauk po
krewnych (w powiązaniu ze spe
cjalnością) 

Odniesienie do efektów kształ-
cenia z zakresu umiejętności 

dla obszaru nauk społecznych 

K UOl Stosuje wiedzę teoretyczną w okre
ślonym obszarze funkcjonalnym or
ganizacji i jest specjalistą w tym za
kresie (w powiązaniu ze studiowaną 
specjalnością) 

SIA U06 K UOI S2A U06 
S2A UIO 

K U02 Samodzielnie podejmuje działalność 
gospodarczą, potrafi strateg i czn ie 
myśleć i racjonalnie działać, stosuje 
orientację logistyczno-marketingową 

I prowadzi podstawowe badania 
-

SIA U06 

- - 

K U02 Dokonuje obserwacji zjawisk i 
procesów w organizacji, analizuje 
i interpretuje wyniki przy zasto
sowaniu zaawansowanych ujęć 

teoretycznych I paradygmatów 

S2A UOI 
S2A U02 

- 
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marketingowe badawczych 

K U03 


K U04 

K U05 

K U06 

K U07 


Dokonuje obserwacji zjawisk i pro
cesów w organizacji oraz ich opisu, 
analizy i interpretacj i stosując pod
stawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne 

Używa oraz ocenia odpowiednie me
tody i narzędzia do opisu oraz anali
zy problemów i obszarów działalno
ści przedsiębiorstw, instytucji pu
blicznych oraz instytucji trzeciego 
sektora gospodarki. Używa oraz oce
nia odpowiednie metody i narzędzia 
do opisu i analizy otoczenia przed
siębiorstwa/instytucj i 
Analizuje i prognozuje poziom oraz 
dynamikę wybranych wielkości i 
mierników osiągnięć przedsiębior

stwa/instytucj i 

Identyfikuje zasady, kryteria i narzę
dzia służące rozwiązaniu problemów 
organizacji (przedsiębiorstw, instytu
cji publicznych oraz instytucji trze
ciego sektora gospodarki) 

Zarządza projektami w działalności 

rozwojowej organizacji. Dokonuje 
oceny proponowanych rozwiązail i 
uczestniczy w procesach podejmo
wania decyzji, głównie poziomu ope
racyjnego i taktycznego 

K U03SIA UOl 
SlA U02 

Dobiera odpowiednie metody l 

narzędzia do opisu oraz analizy 
problemów i obszarów działalno
ści organizacji i jej otoczenia oraz 
ocenia ich przydatność i skutecz
ność 

SlA U02 K U04 Modeluje i przewiduje przebieg 
SlA U03 wybranych procesów w przedsię

biorstwie (organizacji) 

SIA U04 K U05 Projektuje i stosuje w zarządzaniu 
systemy mierników dokonań 

przedsiębiorstwa/organizacj i 

SIA U02 K U06 Integruje wiedzę z różnych dzie
SlA U07 dzin w celu tworzenia innowacyj

nych rozwiązań problemów 

SIA U07 K U07 Uczestniczy w procesach podej
mowania decyzji strategicznych 
oraz proponowania procedur roz
strzygnięć z wykorzystaniem za
awansowanych metod i narzędzi 
wspomagających procesy pod ej

S2A U02 

S2A U03 


S2A U04 
S2A U03 
S2A UOI 
S2A U02 

S2A U03 

S2A U06 


S2A U07 

S2A U02 


S2A U07 

S2A U04 
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• 


mowania decyzji 

K U08 

K U09 

Stosuje odpowiednie metody, narzę
dzia analityczne oraz systemy infor
matyczne wspomagające procesy po
dejmowania decyzji 

SIA U07 K U08 Przeprowadza kompleksowy au
dyt wybranych obszarów przed
siębiorstwa lub całej organizacji. 
Posługuje się przepisami prawa 
krajowego i europejskiego w za
kresie działalności gospodarczej w 
celu uzasadnienia konkretnych 
działań i decyzji 

S2A U05 

Przeprowadza audyt wybranych ob
szarów przedsiębiorstwa lub innej 
organizacji. Posługuje się normami i 
standardami w procesach planowa
nia, organizowania, motywowania i 
kontroli. Posługuje się przepisami 
prawa oraz przyjętymi standardami 
(rachunkowości, bhp, jakości itp.) w 
celu uzasadnienia konkretnych dzia
łań 

SIA U05 K U09 Posługuje się normami i standar
dami w procesach planowania, or
ganizowania, motywowania i kon
troli (pracy, jakości itp.) na po
ziomie zintegrowanym 

S2A U05 
S2A U04 

KUlO 

K UIl 

Dostrzega potrzebę zmian w organi
zacji, potrafi ocenić i zaprojektować 
strategię rozwoju i konkurencji oraz 
wybrane strategie funkcjonalne w or
ganizacji . Współdziała w projektach 
wprowadzających określone zmiany 
w organizacj i 

S lA U06 KUlO Projektuje i realizuje procesy za
rządzania zmianami z uwzględ

nieniem źródła oporów przeciwko 
zmianom i opracowywania planu 
ich neutralizacji 

Projektuje i wdraża systemy mo
tywacyjne w organizacji 

S2A U06 

S2A U08Posługuje się instrumentami komuni
kacji i rozwiązywania konfliktów 

SIA U06 KUlI 
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• 


K U12 Posiada znajomość co najmniej jed
nego języka obcego w stopniu 
umożliwiającym posługiwanie się 

terminologią z zakresu ekonomii i za
rządzania 

K-U12 Posiada znajomosc co najmllleJ 
jednego języka obcego w stopniu 
umożliwiającym posługiwanie się 

terminologią z zakresu ekonomii i 
zarządzania 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KJERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE 

(STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA - PROFfL OGÓLNOAKADEMICKI) 


Umiej scowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów zarzqdzanie o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk spo
łecznych 

Objaśnienie oznaczeń: 

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
l - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profilogólnoakademicki 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S lA (S2A) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia (drugiego) stopnia 
O1,02,03 i kolejne - numer efektu kształcenia 

Kompetencje (Zarządzanie - Nauki społeczne) 
Odniesienie do efektów 

Odniesienie do efektów kształ-
Kompetencje absolwenta studiów Kompetencje absolwenta studiów kształcenia z zakresu kompe-

Nr efektu Nr efektu cenia z zakresu kompetencji 
tencji dla obszaru nauk spo drugiego stopnia pierwszego stopnia 

dla obszaru nauk społecznych
łecznych 

K KOI SIA KOI K KOI Inicjuje i aktywnie uczestniczy w S2A KOI 
społów (projektowych, zadaniowych 
Organizuje i kieruje pracą małych ze

pracy zespołów interdyscyplinar
itp.) i organizacji w środowisku pra nych w środowisku pracy 

cy, deleguje uprawnienia 


Uczestniczy w budowaniu projektów SIA K02 K K02 Definiuje i samodzielnie kieruje S2A K02 
społecznych rozmaitej natury, obja-

K K02 
złożonymi projektami gospodar S2A KOI 

śniając aspekty ekonomiczne i za czymi i społecznymi, biorąc od S2A K04 
powiedzialność za aspekty ekorządcze przedsięwzięć S2A K07 
nomlczne i zarządcze przedsię-

wzięć 
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K K03 Komunikuje SIę z otoczeniem w 
miejscu pracy i poza nim oraz prze
kazuje swoją wiedzę przy użyciu 

różnych środków przekazu informa
cji (w języku ojczystym i angielskim) 

SIA K03 K K03 Komunikuje się z otoczeniem w 
miejscu pracy i poza nim oraz 
przekazuje swoją wiedzę osobom 
niebędącym specjalistami organi
zacji i zarządzania (w języku oj
czystym i angielskiml 

S2A K03 

I 

! 

K K04 Przekonuje i negocjuje w imię osią-
gania wspólnych celów, przy zacho
waniu szacunku do odmiennych po
glądów. Odważnie przekazuje i broni 
własne poglądy nie tylko w sprawach 
zawodowych 

SIA K03 K K04 Prowadzi debaty, przekonuje i ne
gocjuje w imię osiągania wspól
nych celów 

S2A K03 I 

S2A KOI 

I 

I 

K KOS Bierze odpowiedzialność za powie
rzone mu zadania przed współpra-
cownikami. Postępuje etycznie w 
ramach wyznaczonych ról organiza
cyjnych i społecznych 

SIA K07 
S IA-K06 

K KOS Samodzielnie zdobywa i doskona
li wiedzę oraz umiejętności profe
sjonalne w warunkach procesów 
integracyjnych w Europie i globa
lizacji w świecie 

S2A KOS 

I 

K K06 Jest mobilny i aktywny na rynku pra
cy. Adaptuje się i działa w nowych 
warunkach i sytuacjach, np. związa-
nych z pracą w zróżnicowanym kul
turowo zespole 

SIA K04 K K06 Przestrzega i propaguje etyczne 
postawy i wrażliwość społeczną w 
ramach wyznaczonych ról organi
zacyjnych i społecznych 

S2A K06 

K K07 Rozwija i skutecznie wykorzystuje 
zdolności interpersonalne 

SIA K04 
SIA KOS 

K K07 Podejmuje samodzielne decyzje w 
sytuacjach kryzysowych np. pod
czas konfliktu społecznego 

S2A K06 
S2A KOI 

K K08 Samodzielnie zdobywa i doskonali SIA KOS K K08 Bierze odpowiedzialności przed S2A K07 
wiedzę oraz umiejętności profesjo
nalne i badawcze 

współpracownikami oraz przed 
społeczeństwem za realizowane 
zadania 

S2A K02 
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