
Efekty uczenia się na kierunku Zarządzanie 

 

Efekty uczenia się na kierunku „zarządzanie”: zostały umiejscowione w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinach: nauki o 

zarządzaniu i jakości (wiodąca >70%) oraz ekonomia i finanse (<30%). 
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EFEKTY PRK 
Efekty uczenia się 

na kierunku 
Opis kierunkowych efektów uczenia się 

Wiedza 

P6S_WG 

K_W01 

Dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze nauk społecznych, miejscu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu 
w relacji do innych nauk, jak również zna genezę i uwarunkowania teorii organizacji i zarządzania. 

K_W02 
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych funkcjonujących w 
zmiennym otoczeniu rynkowym oraz dysponuje wiedzą o relacjach między nimi  w wymiarach międzykulturowych 
oraz o różnym zasięgu przestrzennym. 



K_W03 
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat osobliwości i prawidłowości zachowań organizacyjnych, funkcjonowania 
grup społecznych i innych elementów struktury społecznej  oraz uwarunkowań odpowiadających kierunkowi studiów. 

K_W04 
Posiada zaawansowaną  wiedzę na temat metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizy danych służących do oceny 
sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych. 

P6S_WK 

K_W05 
Dysponuje wiedzą na temat aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i etycznych wykorzystywanych do 
kształtowania struktur podmiotów gospodarczych. 

K_W06 
Rozumie istotę procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zna mechanizmy związane z ich 
przebiegiem. 

K_W07 Zna koncepcje i metody, techniki, narzędzia zarządzania organizacją. 

K_W08 
Dysponuje wiedzą na temat natury źródeł prawa dotyczącej zakresu ochrony własności intelektualnej i praw 
autorskich. 

K_W09 
Posiada  wiedzę na temat zasad, prawidłowości i instrumentów rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 
wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów. 

Umiejętności 



P6S_UW 

K_U01 

Potrafi analizować otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych, dokonywania poprawnej identyfikacji oraz 
diagnozy procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych. 

K_U02 

Potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metody zbierania i kompilacji danych do analizowania konkretnych procesów i 
zjawisk gospodarczych oraz  poprawnego formułowania problemów badawczych i dokonywania analizy przyczyn i 
przebiegu procesów występujących w podmiotach gospodarczych na podstawie dostępnych danych. 

K_U03 

Posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami zawartymi w regulacjach prawnych, 
zawodowych oraz normami etycznymi. 

K_U04 

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w procesie podejmowania decyzji oraz rozstrzygania sytuacji konfliktowych w 
pracy zawodowej. 

P6S_UW 

K_U05 
Potrafi dokonywać poprawnej analizy efektywności różnych wariantów rozwiązań konkretnych problemów 
decyzyjnych o charakterze ekonomicznym, zarządczym i finansowym. 

K_U06 
Potrafi umiejętnie identyfikować i oceniać czynniki wpływające na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz 
ocenę ich kondycji finansowej. 

P6S_UK K_U07 

Potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim i obcym posługując się terminologią 
fachową w zakresie właściwym dla praktyki gospodarczej 



K_U08 

Posiada umiejętności językowe w zakresie nauk o zarządzaniu, zgodne z wymaganiami określonymi do poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UU K_U09 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 

P6S_UO K_U10 Posiada umiejętność pracy w zespołach pracowniczych, przyjmując w nich różne role grupowe oraz społeczne. 

  

Kompetencje społeczne 

P6S_KK 

K_K01 
Jest gotów do wykorzystywania informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów ekonomicznych oraz 

właściwego ustalania ich hierarchii 

K_K02 
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KR K_K03 Jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 

P6S_KO K_K04 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz twórczego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji 

projektów gospodarczych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i politycznych 



K_K05 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

oraz do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

 


