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Wyciąg z  
Protokołu nr 8/2015 

posiedzenia Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w dniu 22 września 2015 r. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do protokołu nr 8/2015 z 22.09.2015 r. 
 

Ocena efektów kształcenia na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka 
w roku akademickim 2014/2015 

 
1. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie studiów (Dz.U. z 
2014 r., poz. 1370) „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii nau-
czycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształce-
nia, ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, 
przedkłada radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego ocenę realizacji zakładanych efektów kształ-
cenia. Wnioski z tej oceny uwzględnia się przy doskonaleniu programu kształcenia”. 

2. 2 czerwca br. wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni otrzymali pismo z prośbą wypełnienie An-
kiety – ocena efektów kształcenia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka za rok akademicki 
2014/2015 w terminie do 4 lipca 2015 roku. 

3. Oceną efektów kształcenia objęte zostały przedmioty z pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów 
pierwszego stopnia oraz pierwszego i drugiego roku studiów drugiego stopnia zrealizowane w roku akade-
mickim 2014/2015. Nie oceniono efektów kształcenia z przedmiotów: języki obce, wychowanie fizyczne, 
zajęcia rekreacyjno-ruchowe, przysposobienie biblioteczne, elektroniczne źródła informacji, wykłady do 
wyboru, praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe – licencjackie, seminarium dyplomowe – magister-
skie. 

4. Wszystkie sylabusy przedmiotów zostały wprowadzone do sytemu SylabusKRK. Ze zbiorczej macie-
rzy wynika, że wszystkie efekty kształcenia, zarówno kierunkowe, jak i specjalnościowe, są zrealizowane. 
Można więc sformułować wniosek, że wszystkie efekty kształcenia dla kierunków Ekonomia, Zarządzanie 
oraz Turystyka, wraz z efektami kształcenia na specjalnościach, zostały prawidłowo określone. 
 

Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunek Ekonomia 
 
Kierunek ekonomia 
 
Przedmioty realizowane na I roku studiów (13): mikroekonomia I, mikroekonomia II, matematyka I, matema-
tyka II, prawo, polityka społeczna, filozofia z elementami logiki, socjologia i podstawy badań socjologicz-
nych, technologia informacyjna, informatyka I, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, gospo-
darka przestrzenna, gospodarka a środowisko. 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (8): makroekonomia I, makroekonomia II, statystyka opisowa, 
rachunkowość, zarządzanie, informatyka II, ekonomia integracji europejskiej, gospodarka regionalna 

Przedmioty realizowane na III roku studiów (10): ekonometria I, międzynarodowe stosunki gospodarcze, 
analiza ekonomiczna, finanse publiczne, polityka gospodarcza I, rynki finansowe i bankowość, teoria i anali-
za rynku, analiza danych, badania operacyjne, podatki w przedsiębiorstwie. 
 

I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3  10 77 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,79. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 
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1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3  31 105 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,71. 
2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  4  31 110 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,70. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3  28 84 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,68. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla przedmiotu makroekonomia II istnieje potrzeba ograniczenia liczby 
umiejętności o U6 i U7, ponieważ te umiejętności są weryfikowane w U2, U4 i U5. 

Dla przedmiotu makroekonomia I istnieje potrzeba zmniejszenia liczby umiejętności, ponieważ umiejęt-
ności U1, U2 i U4 powtarzają się tzn. dotyczą tego samego obszaru. 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla przedmiotu makroekonomia II należy zrezygnować z efek-
tów kształcenia w zakresie kompetencji K7, ponieważ ten efekt jest realizowany przez K1 i K4. 

Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu rynki finansowe i bankowość należy dokonać przesunięć pewnych zagadnień miedzy fo-
rami zajęć z uwagi na udział (50%) egzaminu w ocenie łącznej. 

Dla przedmiotu rachunkowość będą wprowadzone zmiany (tematyka oraz struktura godzin przedmiotu) z 
uwagi na zatwierdzone zmiany godzin i punktów ECTS. 

Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia.  
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna 
 
Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów: (8) gospodarka lokalna, społeczeństwo oby-

watelskie, administracja publiczna, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo użyteczności pu-
blicznej, samorządowa polityka przestrzenna, ekonomika miasta, finanse samorządowe. 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów: (8) diagnostyka ekonomiczna gospodarki lo-
kalnej, samorządowa polityka społeczna, samorządowa polityka gospodarcza, E-administracja, lokalne i re-
gionalne strategie rozwoju, samorząd terytorialny w UE, polityka miejska, marketing terytorialny. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    8 40 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,83. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
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II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 
1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    32 72 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,69. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    34 56 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,62. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 15 52 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,75. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – wszyscy prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie 
liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz 
średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, prowadzący zaproponował, w kolejnym cyklu 
kształcenia, zwrócenie większej uwagi na zagadnienia związane z ekonomiczną efektywnością poszczegól-
nych zasobów przedsiębiorstwa w ramach dotychczasowej liczby godzin. Dla pozostałych przedmiotów 
prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (6): finanse samorządowe, finanse i rachun-
kowość malej firmy, rozliczenia finansowe w gospodarce, finanse przedsiębiorstwa, finanse osobiste, ra-
chunkowość finansowa. 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (8): kontrola rewizja finansowa, rachunko-
wość i audyt jednostek sektora finansów publicznych, budżetowanie w controllingu, sprawozdawczość finan-
sowa, rachunkowość informatyczna, rachunkowość i audyt podatkowy, doradztwo bankowo-
ubezpieczeniowe, analiza i rating sektora finansowego. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    3 39 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,93. Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie 
wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią 
oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    12 68 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,85. 
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2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    15 67 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,82. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 57 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,97. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. Jest 
to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
Specjalność Ekonomia menedżerska 

 
Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (12): metodologia nauk ekonomicznych, nau-

ka o przedsiębiorstwie, polityka fiskalna UE, metody sondażu diagnostycznego, teoria wyboru ekonomiczne-
go, analiza strategiczna sektorów, analiza makroekonomiczna, analiza przestrzenna procesów gospodar-
czych, kluczowe problemy gospodarki – analiza ekonomiczna, metody planowania gospodarczego, modelo-
wanie procesów ekonomicznych, controlling. 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (11): metody ilościowe w badaniach marke-
tingowych, metody optymalizacji decyzji menedżerskich, biznes plan I, biznes plan II, metody analizy rynków 
finansowych, badania marketingowe, analiza ekonomiczna projektów, analiza ryzyka transakcji, optymaliza-
cja obciążeń podatkowych, gry ekonomiczne, prognozowanie koniunktury gospodarczej. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 63 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,94. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   4 10 95 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,83. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    22 74 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,77. 
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3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    10 70 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,88. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. Jest 
to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunek Zarządzanie 
 

Kierunek zarządzanie 
 

Przedmioty realizowane na I roku studiów (10): mikroekonomia, matematyka, prawo, podstawy zarzą-
dzania, zarządzanie jakością, filozofia z elementami logiki, socjologia i podstawy badań socjologicznych, 
technologia informacyjna, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, makroekonomia. 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (12): nauka o organizacji, statystyka opisowa, finanse, za-
chowania organizacyjne, procesy informacyjne w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, zarządzanie śro-
dowiskiem, zarządzanie ryzykiem, strategie rozwoju organizacji, analiza ekonomiczna, zarządzanie innowa-
cjami, podstawy logistyki . 

Przedmioty realizowane na III roku studiów (18): zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy marketingu, 
finanse publiczne, zarządzanie projektami, badania marketingowe, informatyka w zarządzaniu, analiza da-
nych, organizacja pracy, zarządzanie przestrzenią, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, zarządzanie 
międzynarodowe, zarządzanie wiedzą, ekonometria (studia stacjonarne), ekonometria (studia niestacjonar-
ne), nowoczesne formy marketingu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie małym przedsię-
biorstwem, współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 112 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,96. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 30 155 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,82. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   4 30 146 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,79. 
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3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 24 130 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,83. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla przedmiotu zarządzanie projektami proponuje się zmianę nazwy efektu 
U6 z „Potrafi określić wpływ procesu planowania projektu na jego skuteczność i efektywność oraz zidenty-
fikować ryzyko związane z realizacją projektu” na „Potrafi stosować narzędzia do zarządzania budżetem 
projektu oraz zidentyfikować ryzyko związane z realizacją projektu”. 

Dla przedmiotu finanse przedsiębiorstwa zmniejszenie liczby zakładanych efektów kształcenia. Dla po-
zostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości me-
rytorycznej efektów kształcenia.  

Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
c) w obszarze kompetencji społecznych – dla przedmiotu zarządzanie projektami proponuje się zmianę 

nazwy efektu K4 z „Wykazuje chęć uczestniczenia w procesie planowania i realizacji projektów gospodar-
czych. Uczestniczy w procesie podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych o charakterze projekto-
wym” na „Wykazuje chęć uczestniczenia w procesie planowania projektów. Uczestniczy w procesie podej-
mowania optymalnych decyzji o charakterze projektowym”. 

Dla przedmiotu finanse przedsiębiorstwa zmniejszenie liczby zakładanych efektów kształcenia.  
Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-

wartości merytorycznej efektów kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 

wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu matematyka prowadzący zdecydował, że z powodu braku możliwości zwiększenia liczby 
godzin zajęć z przedmiotu oraz niewystarczającej znajomości przez studentów podstaw z matematyki na po-
ziomie gimnazjum i liceum, istnieje konieczność usunięcia z programu tematów dotyczących bazy prze-
strzeni liniowej oraz podstaw różniczkowych. Uzyskane w ten sposób godziny zostaną przeznaczone dosko-
nalenie umiejętności rachunkowej studentów, zwłaszcza z analizy funkcji oraz jej ekonomicznych zastoso-
wań. 

Zaleca się aby przedmiot zarządzanie projektami został przeniesiony, w miarę możliwości, na semestr 
piąty, natomiast przedmiot „Zarządzanie projektami logistycznymi” na semestr szósty. Ponadto z programu 
usunięto temat nr 10 („Zarządzanie projektem a skuteczność i efektywność projektu”) i nr 11 („Wprowadze-
nie do metody PRINCE2 oraz PMI” – zagadnienie to jest nadal omawiane, ale ze względu na ograniczony 
zakres czasowy w nieco mniejszym wymiarze), natomiast dodano temat „Zarządzanie budżetem projektu”, 
w ramach którego studenci mają możliwość zastosowania metody Earned Value. 

Zmniejszenie liczby zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu finanse przedsiębiorstwa w obsza-
rze umiejętności i kompetencji społecznych. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by doskonalenia programu kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną rea-
lizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (8): międzynarodowe sieci hotelowe, badanie 
rynku turystycznego, elementy teorii gastronomii, prawno-finansowe aspekty turystyki, marketing usług, sys-
temy informacji rynkowej w turystyce, funkcjonowanie uzdrowisk, ochrona praw konsumenta 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 21 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,95. 
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Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 28 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,97. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 25 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,93. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 22 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,85. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia.  

Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Logistyka menedżerska 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (7): analiza strategiczna sektorów, ekonomika 
i polityka transportu, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka zaopatrze-
nia, ekologistyka, logistyka dystrybucji. 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (7): koszty i efektywność systemów logistycz-
nych, zarządzanie projektami logistycznymi, informatyka w logistyce przedsiębiorstw, firma symulacyjna, lo-
gistyka miejska, strategie logistyczne. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 40 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,95. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 57 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,98. 
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2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    6 54 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,90. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 47 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,96. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Zarządzanie jakością i środowiskiem 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (6): systemy zarządzania jakością i środowi-
skiem, przyrodnicze, prawne i etyczne podstawy ochrony środowiska, ekonomia środowiska, metody dosko-
nalenia systemów zarządzania, prośrodowiskowe zarządzanie organizacją, analiza wskaźnikowa i ben-
chmarking. 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (6): audity jakości i środowiska, finanse i ra-
chunkowość środowiska, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, metody statystyczne w doskonaleniu pro-
cesów, marketing ekologiczny i modele konsumpcji, analiza kosztów i korzyści. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 33 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,97. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów (proszę uwzględnić wszystkie elementy 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wskazane w sylabusie przedmiotu): 
1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 53 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,91. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 49 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,91. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
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  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 38 został osiągnięty w pełni 
Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 

4,95. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunek Turystyka 
 

Przedmioty realizowane na I roku studiów (13): mikroekonomia, makroekonomia, zastosowania matema-
tyki w ekonomii i zarządzaniu, podstawy zarządzania, statystyka, prawo, informatyka, filozofia z elementami 
logiki, socjologia i podstawy badań socjologicznych, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, 
geografia turystyczna, ekonomika turystyki, technologia informacyjna. 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (13): mikroekonomia, makroekonomia, zastosowania mate-
matyki w ekonomii i zarządzaniu, podstawy zarządzania, statystyka, prawo, informatyka, podstawy socjolo-
gii, podstawy filozofii, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, geografia turystyczna, ekonomika 
turystyki, technologia informacyjna. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    3 81 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,96. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  1 5 28 86 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,66. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   8 26 87 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,65. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    14 83 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,86. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
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a) w obszarze wiedzy – dla przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu istnieje po-
trzeba usunięcia z efektu W5 fragmentu dotyczącego równań różniczkowych. Dla pozostałych przedmiotów 
prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów 
kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu efekt 
U7 należy ograniczyć do umiejętności wyznaczania całek oznaczonych i nieoznaczonych. Dla pozostałych 
przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycz-
nej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów 
kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu, z powodu braku możliwości zwięk-
szenia liczby godzin zajęć z przedmiotu oraz niewystarczającej znajomości przez studentów podstaw z ma-
tematyki na poziomie gimnazjum i liceum, istnieje konieczność usunięcia z programu tematów dotyczących 
bazy przestrzeni liniowej oraz podstaw równań różniczkowych. Uzyskane w ten sposób godziny zostaną 
przeznaczone doskonalenie umiejętności zastosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Dla pozosta-
łych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. Jest to zgodne z 
otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (4): ubezpieczenia w turystyce, obsługa klien-
ta w turystyce, funkcjonowanie przedsiębiorstw uzdrowiskowych, ćwiczenia terenowe 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 11 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,92. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów (proszę uwzględnić wszystkie elementy 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wskazane w sylabusie przedmiotu): 
1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 10 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,83. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 8 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,67. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 3 7 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,55. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 
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b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność SPA&Wellness 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (4): naturalne surowce lecznicze i ich eks-
ploatacja, podstawy balneologii, prawne podstawy funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, 
ćwiczenia terenowe. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 3 6 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,36. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów (proszę uwzględnić wszystkie elementy 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wskazane w sylabusie przedmiotu): 
1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 4 8 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,54. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 3 6 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,36. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 3 9 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,62. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
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punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
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Efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek Ekonomia 
 

Kierunek Ekonomia 
 

Przedmioty realizowane na kierunku na I roku studiów (14): makroekonomia zaawansowana, historia 
myśli ekonomicznej, ekonometria II, ekonometria II (studia niestacjonarne), prawo gospodarcze, prognozo-
wanie procesów gospodarczych, wnioskowanie statystyczne, ekonomia matematyczna, rynek finansowy i ka-
pitałowy, ekonomia międzynarodowa, rachunkowość zarządcza, marketing, finanse menedżerskie, finanse 
międzynarodowe. 

Przedmioty realizowane na kierunku na II roku studiów (6): ekonomia menedżerska, gospodarowanie ka-
pitałem ludzkim, logika, polityka gospodarcza II, badanie preferencji, ekonomia sektora publicznego. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  4  5 51 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,72. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3 1 19 78 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,70. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3 1 22 75 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,67. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  3  15 55 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,67. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu finanse międzynarodowe na podstawie weryfikacji wiedzy oraz sugestii studentów, za-
gadnienia dotyczące systemów i środków rozliczeń międzynarodowych będą realizowane w ramach pracy 
własnej studenta. Tematyka dotycząca międzynarodowych i regionalnych instytucji finansowych będzie rea-
lizowana przez wykładowcę. 

Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
Specjalność Gospodarka i administracja publiczna 

 



14 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów: (3) ekonometryczna analiza regionalna, go-
spodarka samorządu terytorialnego, rynek nieruchomości. 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów: (4) administracja samorządowa, regionalna 
polityka innowacyjna, metropolizacja przestrzeni, polityka regionalna UE. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 5 13 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,55. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   7 22 18 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,23. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   6 16 9 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,10. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   9 7 9 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,00. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu gospodarka samorządu terytorialnego prowadzący zaproponował, w kolejnym cyklu 
kształcenia, zwrócenie większej uwagi na zagadnienia związane z kwestią pomiaru działalności gospodar-
czej samorządu terytorialnego. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonale-
nia programu kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów 
kształcenia. 
 

Specjalność Rachunkowość i doradztwo finansowe 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów (2): analiza finansowa, relacje inwestorskie. 
Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (6): finanse behawioralne, biznes plan, nowo-

czesne rachunki kosztów, analiza techniczna i fundamentalna, polityka gospodarcza wobec małej firmy. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty     21 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 5,00. 
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Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 
zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 35 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,90. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 32 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,89. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    2 26 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,93. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla przedmiotu analiza finansowa należy ograniczyć liczbę zakładanych efek-

tów kształcenia. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie 
liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz 
średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla przedmiotu analiza finansowa należy ograniczyć liczbę zakładanych 
efektów kształcenia. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym syla-
busie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen 
oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla przedmiotu analiza finansowa należy ograniczyć liczbę 
zakładanych efektów kształcenia. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu analiza finansowa należy zmniejszyć, w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych, liczbę efektów kształcenia. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby do-
skonalenia programu kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji 
celów kształcenia. 
 

Specjalność Ekonomia menedżerska 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów (6): analiza makroekonomiczna, ekonomia po-
równawcza, ekonometria finansowa, analiza umów i kontraktów, analiza raportów giełdowych, kluczowe 
problemy gospodarki-analiza ekonomiczna. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 3 14 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,72. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 10 17 został osiągnięty w pełni 
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Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,52. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 5 14 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,57. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 4 15 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,62. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu kształcenia. Jest 
to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek Zarządzanie 
 

Przedmioty realizowane na kierunku na I roku studiów (13): makroekonomia II, prawo cywilne, statysty-
ka matematyczna, koncepcje zarządzania, przedsiębiorczość, rachunkowość zarządcza, zarządzanie proce-
sami, badania operacyjne, nowoczesne formy marketingu, zarządzanie strategiczne, prognozowanie proce-
sów gospodarczych, rynek kapitałowy i finansowy, finanse menedżerskie. 

Przedmioty realizowane na kierunku na II roku studiów (7): etyka w zarządzaniu, logistyka, psychologia 
w zarządzaniu, negocjacje, ekonomia menedżerska, logika, badania preferencji. 
 

Kierunek Zarządzanie 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    7 53 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,88. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    25 80 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,76. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 33 61 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,63. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
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  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    20 52 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,72. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw  
 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów (4): nadzór korporacyjny, zasoby ludzkie w za-
rządzaniu łańcuchami dostaw, projekty w łańcucha dostaw, społeczne uwarunkowania rozwoju przedsię-
biorstw. 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (6): infrastruktura logistyczna, zarządzanie 
relacjami w łańcuchu dostaw, analiza i gry ekonomiczne, controlling łańcuchów dostaw, strategie łańcu-
chów dostaw, budżetowanie inwestycji. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 25 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,83. 
Dla przedmiotu infrastruktura logistyczna proponuje się zmianę celu C1 z „Uświadomienie istoty i zna-

czenia infrastruktury logistycznej w łańcuchach dostaw” na „Uświadomienie istoty i znaczenia infrastruktury 
logistycznej w łańcuchach dostaw, w tym infrastruktury logistycznej miasta”. 

Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 
zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    8 33 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,80. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    12 29 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,71. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 27 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,84. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
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a) w obszarze wiedzy – dla przedmiotu infrastruktura logistyczna proponuje się zmianę nazwy efektu 
W1 z „Posiada wiedzę na temat istoty i znaczenia infrastruktury logistycznej w łańcuchach dostaw” na „Po-
siada wiedzę na temat istoty i znaczenia infrastruktury logistycznej w łańcuchach dostaw, w tym infrastruk-
tury logistycznej miasta”. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym 
sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem 
ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

b) w obszarze umiejętności – dla przedmiotu infrastruktura logistyczna proponuje się zmianę nazwy 
efektu U1 z „Potrafi dostrzec i wykorzystać elementy infrastruktury logistycznej w łańcuchu dostaw” na 
„Potrafi dostrzec i wykorzystać elementy infrastruktury logistycznej w łańcuchu dostaw, w tym infrastruktu-
ry logistycznej miasta”. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym 
sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem 
ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

b) w obszarze kompetencji społecznych – dla przedmiotu infrastruktura logistyczna proponuje się zmia-
nę nazwy efektu K2 z „Wykazuje zdolność do uzupełniania wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat infra-
struktury logistycznej w łańcuchach dostaw” na „Wykazuje zdolność do uzupełniania wiedzy teoretycznej i 
praktycznej na temat infrastruktury logistycznej w łańcuchach dostaw, w tym infrastruktury logistycznej 
miasta”. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i 
zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią 
oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla przedmiotu infrastruktura logistyczna zaleca się, aby treści przedmiotu zostały uzupełnione o zagad-
nienia dotyczące infrastruktury logistycznej miasta. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wskazali 
potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z 
otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów (6): zintegrowana odpowiedzialność organiza-
cji, modele doskonalenia organizacji, zarządzanie ryzykiem ciągłością działania w organizacji, zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji, zarządzanie dokumentacja środowiskową, zarządzanie kryzysowe w admini-
stracji publicznej. 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (4): zarządzanie ryzykiem środowiskowym i 
bezpieczeństwem pracy, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, efektywność działalności środo-
wiskowej, menedżer zarządzani jakością, środowiskiem i ryzykiem. 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 28 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,97. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to 

zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów (proszę uwzględnić wszystkie elementy 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wskazane w sylabusie przedmiotu): 
1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 3 52 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,91. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   1 3 45 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,90. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
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  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 33 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,87. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia; 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia – kierunek Turystyka 
 

Przedmioty realizowane na kierunku na I roku studiów (13): kanon krajoznawczy, zarządzanie przestrze-
nią turystyczną, strategie sprzedaży zagranicznych biur podróży, przedsiębiorczość i innowacje w turystyce, 
rynek turystyczny, marka turystyczna na rynku globalnym, podstawy polityki turystycznej, zarządzanie pro-
cesami, internat we współczesnej gospodarce turystycznej, badania marketingowe rynków międzynarodo-
wych, zarządzanie międzykulturowe, bezpieczeństwo w turystyce, etyka i etykieta w turystyce. 

Przedmioty realizowane na kierunku na II roku studiów (12): konkurencyjność regionów i przedsię-
biorstw, prawo turystyczne w UE, współpraca międzynarodowa w turystyce, marketing międzynarodowy, 
badanie referencji turystów, zarządzanie inwestycjami w turystyce, budowanie relacji z klientem, negocjacje, 
gospodarka turystyczna oparta na wiedzy, trendy w turystyce, modele biznesowe internetowych przedsię-
biorstw turystycznych, systemy komputerowe zarządzania projektami turystycznymi. 
 

Kierunek Turystyka 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   2 6 66 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,86. 
Dla przedmiotu badania marketingowe rynków międzynarodowych prowadzący proponuje zmniejszenie 

wagi zagadnień związanych z metodami segmentacji oraz zwiększenie wagi zagadnień związanych ze staty-
styczną analizą szeregów czasowych, statystyczną oceną ryzyka działalności na rynkach zagranicznych oraz 
wielowymiarową klasyfikacją rynków zagranicznych. Dla pozostałych przedmiotów prowadzący nie wska-
zali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   3 11 85 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,83. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty  1 3 10 86 został osiągnięty w pełni 
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Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,81. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty   4 8 64 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,79. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 
a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-

wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów.  

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów. 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 
 

Specjalność Menedżer turystyki 
 

Przedmioty realizowane na specjalności na I roku studiów (4): badanie atrakcyjności turystycznej, uwa-
runkowania demograficzne rozwoju turystyki, kreowanie liderów w turystyce, zrównoważony rozwój w tury-
styce 

Przedmioty realizowane na specjalności na II roku studiów (3): produkt turystyczny regionu, promocja 
turystyki w regionie, badania ruchu turystycznego 
 
I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 16 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,76. 
Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby modyfikacji celów kształcenia. 
Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

 
II. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia dla przedmiotów wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    4 20 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,83. 
2. W obszarze umiejętności: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    5 20 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,80. 
3. W obszarze kompetencji społecznych: 
  1 2 3 4 5  
 nie został w ogóle osiągnięty    1 16 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,94. 
Na podstawie odpowiedzi na pytanie „Czy istnieje potrzeba zmian w nowym sylabusie liczby i zawarto-

ści merytorycznej efektów kształcenia?” można sformułować następujące wnioski: 



21 

a) w obszarze wiedzy – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w no-
wym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkła-
dem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

b) w obszarze umiejętności – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w 
nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym roz-
kładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrze-
by zmian w nowym sylabusie liczby i zawartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzy-
manym rozkładem ocen oraz średnią oceną realizacji celów kształcenia. 
 

III. Czy zachodzi potrzeba doskonalenia programu kształcenia dla przedmiotów? Jeśli tak, to proszę 
wskazać zakres proponowanych zmian (z zachowaniem dotychczasowej liczby i struktury godzin oraz liczby 
punktów ECTS). Proponowane zmiany muszą być uwzględnione w sylabusie przedmiotu dla nowego cyklu 
kształcenia. 

Dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby zmian w nowym sylabusie liczby i za-
wartości merytorycznej efektów kształcenia. Jest to zgodne z otrzymanym rozkładem ocen oraz średnią oce-
ną realizacji celów kształcenia. 


