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Ocena efektów kształcenia na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz turystyka 

w roku akademickim 2015/2016 

 

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. 14 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 

2015/2016 w terminie do 4 lipca 2016 roku. 

3. Oceną efektów kształcenia objęte zostały przedmioty z wszystkich lat studiów pierwszego i drugiego 

stopnia zrealizowane w roku akademickim 2015/2016. Nie oceniono efektów kształcenia z przedmiotów: ję-

zyki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, przysposobienie biblioteczne, elektroniczne 

źródła informacji, wykłady do wyboru, praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe – licencjackie, semina-

rium dyplomowe – magisterskie oraz prawo (przedmiot realizowany przez pracowników Katedry Prawa Go-

spodarczego). 

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 (12): mikroekonomia I, mikroekonomia II, matematyka I, matema-

tyka II, polityka społeczna, filozofia z elementami logiki, humanistyczna perspektywa pieniądza, technologia 

informacyjna, metodyka badań naukowych, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, gospodarka 

przestrzenna, gospodarka a środowisko 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (7): makroekonomia I, makroekonomia II, statystyka opisowa, 

rachunkowość, zarządzanie, informatyka I, ekonomia integracji europejskiej 

Przedmioty realizowane na III roku studiów (11): ekonometria I (realizowana na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych), międzynarodowe stosunki gospodarcze, analiza ekonomiczna, finanse publiczne, gospo-

darka regionalna, polityka gospodarcza I, rynki finansowe i bankowość, teoria i analiza rynku, analiza da-

nych, informatyka II, podatki w przedsiębiorstwie 

 

I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    8 84 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,91. 

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    22 113 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,84. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    22 110 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,83. 
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3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    22 88 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,80. 

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. 

c) w obszarze kompetencji społecznych – dla przedmiotu makroekonomia II należy zrezygnować z efek-

tów kształcenia w zakresie kompetencji K7, ponieważ ten efekt jest realizowany prze 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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   1 32 57 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    17 50 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: 
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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 wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia 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 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 i 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    7 39 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,85. 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 11 61 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   3 11 62 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,78. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    10 44 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,81. 

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. 
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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 2 1  3 63 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,80. 

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 1  10 93 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 1 1 1 13 70 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,74. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty 2 1  12 61 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,70. 

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. 
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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, podstawy zarządzania, 

humanistyczna perspektywa pieniądza, zarządzanie jakością, filozofia z elementami logiki, technologia in-

formacyjna, metodyka badań naukowych, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, makroekono-

mia 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (12): nauka o organizacji, statystyka opisowa, finanse, za-

chowania organizacyjne, procesy informacyjne w zarzadzaniu, 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 przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, badania marketingowe, informatyka w zarządzaniu, anali-

za danych, organizacja pracy, zarządzanie przestrzenią, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, za-

rządzanie międzynarodowe, zarządzanie wiedzą, ekonometria (studia stacjonarne), ekonometria (studia nie-

stacjonarne), zarządzanie produkcją, 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    9 108 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 wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    22 128 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,85. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   1 29 143 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    20 153 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. 
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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. 

Prowadzący dla wszystkich przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia programu 

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 (6): 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   1 3 31 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,86. 

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 7 44 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    8 49 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    2 46 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. 
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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     34 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 5,00. 

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     56 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 5,00. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    1 54 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,98. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    3 33 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,92. 

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. 
 

Efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunek Turystyka 

 

Przedmioty realizowane na I roku studiów (12): mikroekonomia, makroekonomia, zastosowania matema-

tyki w ekonomii i zarządzaniu, podstawy zarządzania, statystyka, informatyka, filozofia z elementami logiki, 
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metodyka badań naukowych, podstawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, geografia turystyczna, eko-

nomika turystyki, technologia informacyjna 

Przedmioty realizowane na II roku studiów (15): podstawy ekonomiki przedsiębiorstw turystycznego I,  

podstawy ekonomiki przedsiębiorstw turystycznego II, podmioty podaży w turystyce I, podmioty podaży w tu-

rystyce II, zachowani konsumentów na rynku turystycznym, podstawy ekonomiki handlu i usług, zarządzanie 

zasobami ludzkimi w branży turystycznej, zagospodarowanie turystyczne kraju, kształtowanie i ochrona śro-

dowiska w regionie turystycznym, analiza danych i prognozowanie w turystyce, podstawy rachunkowości, fi-

nanse, badanie rynku turystycznego, turystyka międzynarodowa, marketing w turystyce 

Przedmioty realizowane na III roku studiów (6): prawo w turystyce, logistyka w turystyce, rozliczenia fi-

nansowe w turystyce, systemy informacji w turystyce, socjologiczne i behawioralne podstawy gospodarki tu-

rystycznej, e-turystyka 

 

I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   1 5 90 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   4 24 105 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   5 24 105 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,75. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    13 103 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,89. 

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. 

 

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 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (7): międzynarodowe korporacje w turystyce, 

rachunek kosztów w przedsiębiorstwie turystycznym, zarządzanie wizerunkiem i jakością w przedsiębiorstwie 
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turystycznym I, zarządzanie wizerunkiem i jakością w przedsiębiorstwie turystycznym II, ryzyko w przedsię-

biorstwach turystycznych, animacje czasu wolnego w turystyce, systemy informatyczne w zarządzaniu przed-

siębiorstwem turystycznym 

 

I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    2 31 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 (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    3 30 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    4 30 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,88. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    3 26 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,90. 

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 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 

Przedmioty realizowane na specjalności na III roku studiów (6): zarządzanie przedsiębiorstwami uzdro-

wiskowymi i ośrodkami SPA & Wellness I, zarządzanie przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi i ośrodkami 

SPA & Wellness II, funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, promocja i profilaktyka zdrowotna, obsługa 

klienta SPA & Wellness, animacja w ośrodku SPA & Wellness 
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I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   2 7 20 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,62. 

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    6 24 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   2 7 19 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,61. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    7 23 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,77. 

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 Ekonomia 

 

Kierunek Ekonomia 

 

Przedmioty realizowane na kierunku na I roku studiów (13): makroekonomia zaawansowana, historia 

myśli ekonomicznej, ekonometria II, prognozowanie procesów gospodarczych, wnioskowanie statystyczne, 

filozofia z elementami aksjologii, ekonomia matematyczna, rynek finansowy i kapitałowy, ekonomia między-

narodowa, 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    2 54 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,96. 



11 

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 76 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,86. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    17 71 został osiągnięty w pełni 

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    12 61 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: 

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. 

 

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna 

 

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   1 10 9 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,40. 

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   6 22 18 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,26. 
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2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   6 18 7 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,03. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   9 9 7 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 3,92. 

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 przedmiotów prowadzący nie wskazali potrzeby doskonalenia 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 1 2  2 16 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,43. 

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 2  5 29 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,59. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

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

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,56. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty 2 1  3 22 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,50. 

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 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 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. 

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, statystyka matematyczna, 

koncepcje zarządzania, filozofia z elementami aksjologii, przedsiębiorczość, rachunkowość zarządcza, za-

rządzanie procesami, badania operacyjne, nowoczesne formy marketingu, zarządzanie strategiczne, progno-

zowanie procesów 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    5 55 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 wskazanych w sylabusach: 

1. W obszarze wiedzy: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    17 79 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    24 66 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,73. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    11 61 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.  

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. 
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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 przedmiotu Nowoczesne rachunki kosztów wskazana jest zmiana tematyki i struktury godzin dla po-

szczególnych zagadnień omawianych na przedmiocie. 

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. 

 

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 strategiczne, controlling łańcuchów dostaw, strategie łańcuchów 

dostaw, budżetowanie inwestycji 

 

I. Ocena stopnia realizacji celów kształcenia dla przedmiotów: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    4 24 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,86. 

Dla 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    9 30 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,77. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    9 32 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,78. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    5 28 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 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 
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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. 

 

Specjalność Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem 

 

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    3 9 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,75. 

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 25 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,96. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    1 22 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,96. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty     16 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 5,00. 

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 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): zarządzanie przestrzenią turystyczną, filozo-

fia z elementami aksjologii, strategie sprzedaży zagranicznych biur podróży, przedsiębiorczość i innowacje 
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w turystyce, rynek turystyczny, marka turystyczna na rynku globalnym, podstawy polityki turystycznej, za-

rządzanie procesami, internet we współczesnej gospodarce turystycznej, badania marketingowe rynków mię-

dzynarodowych, 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 preferencji turystów, zarządzanie inwestycjami w turystyce, budowanie relacji z klientem, negocja-

cje, gospodarka turystyczna oparta na wiedzy, trendy w turystyce, modele biznesowe internetowych przed-

siębiorstw 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 3 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   3 11 75 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,81. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty  1 3 18 78 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze umiejętności wynosi 4,73. 

3. W obszarze kompetencji społecznych: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty   5 9 51 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych wynosi 4,71. 

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 
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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   1 4 16 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena realizacji celów kształcenia wynosi 4,71. 

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    6 18 został osiągnięty w pełni 

Średnia ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w obszarze wiedzy wynosi 4,75. 

2. W obszarze umiejętności: 

  1 2 3 4 5  

 nie został w ogóle osiągnięty    5 22 został osiągnięty w pełni 

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    5 13 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 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. 


