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P7 U_U

P7 U_K

P7 S_W (G,K)

P7 S_U (W,K,O,U)

P7 S_K (K,O,R)

K_W01
Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych i teorii zarządzania posługując się 

terminologią nauk ekonomicznych 
P7S_WG

K_W02
Wyjaśnia (na przykładach) współczesne koncepcje organizacji pracy, zna metodykę projektowania 

struktur organizacyjnych oraz implementacji ich wzorców
P7S_WG

K_W03
Identyfikuje i wyjaśnia (w świetle współczesnych ujęć teoretycznych) ekonomiczne i zarządcze 

skutki różnic kulturowych w skali organizacji
P7S_WG

K_W04
Zna pojęcia oraz rozumie znaczenia etyki  oraz własności intelektualnej (własności przemysłowej 

oraz praw autorskich i praw pokrewnych), a także rozumie konieczność zarządzania nimi
P7S_WG

K_W05
Zna współczesne koncepcje zarządzania systemami gospodarczymi i organizacjami oraz narzędzia 

kooperacji i konkurencji między nimi
P7S_WG

K_W06 Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego P7S_WG

K_W07 Uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje na jej przejawy w praktyce P7S_WG

K_W08 Zna zasady rachunkowości, w  tym rachunkowości zarządczej i analiz finansowych P7S_WG

K_W09 Identyfikuje style przywództwa i ich uwarunkowania P7S_WG

K_W10
Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych w 

zakresie nauk ekonomicznych
P7S_WG

K_W11
Rozróżnia i zna zastosowanie wybranych metod statystycznych i ekonometrycznych 

wspomagających procesy podejmowania decyzji
P7S_WG

K_W12
Rozróżnia metody badań w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa(np. badania 

rynku, analiza finansowa, analiza poziomu jakości produktów itp.)
P7S_WG

K_W13 Zna zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji P7S_WG

K_W14
Zna przepisy prawa (w tym dyrektywy i rozporządzenia UE) regulujące funkcjonowanie 

podmiotów gospodarczych oraz przepływ towarów, usług i ludzi na rynku europejskim
P7S_WK

K_W15 Wyjaśnia istotę i znaczenie procesów restrukturyzacyjnych organizacji P7S_WG

K_W16 Opisuje metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia P7S_WK

K_W17 Identyfikuje strategie negocjacyjne P7S_WG

K_U01
Posiada umiejętność podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a 

także działalności organizacji nienastawionych na zysk
P7S_UW

K_U02 Dokonuje obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk oraz procesów w organizacji P7S_UW

K_U03
Identyfikuje i formułuje (strukturalizuje) problemy badawcze pozwalające na analizę złożonych 

procesów i zdarzeń w skali organizacji
P7S_UW

K_U04
Dobiera metody i narzędzia służące do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności 

organizacji i jej otoczenia
P7S_UW

K_U05 Ma umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji P7S_UW

K_U06
Ma umiejętność prognozowania, określania i stosowania kryteriów oraz poziomu mierników 

oceny funkcjonowania organizacji
P7S_UW

K_U07
Uczestniczy w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz ocenie proponowanych 

rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
P7S_UO

K_U08 Integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań P7S_UW

K_U09
Potrafi dokonać całościowej diagnozy sytuacji oraz analizy i krytycznej oceny możliwych 

wariantów strategii
P7S_UW

K_U10 Posługuje się normami i standardami w procesach zarządzania organizacją P7S_UK

dyscyplina/y, do których odnoszą się efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  ZARZĄDZANIE  STUDIA II STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

NAUKI SPOŁECZNE

dyscyplina wiodąca: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VII poziomu PRK w zakresie umiejętności (wykorzystanie wiedzy, komunikowanie się, organizacja pracy, 

uczenie się)

objaśnienie oznaczeń:

kierunkowy efekt uczenia się dla danego kierunku

kategoria wiedzy 

kategoria umiejętności 

kategoria kompetencji społecznych 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie wiedzy 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie umiejętności 

uniwersalna charakterystyka pierwszego stopnia VII poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych 

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VII poziomu PRK w zakresie wiedzy (zakres i głębia/ kontekst)

uniwersalna charakterystyka drugiego stopnia VII poziomu PRK w zakresie kompetencji społecznych (oceny, odpowiedzialność, rola zawodowa)

symbol efektu opis efektów kształcenia dla absolwenta studiów II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE

kod uniwersalnej 

charakterystyki 

poziomu drugiego dla 

kwalifikacji na 

poziomie siódmym

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI



K_U11
Posługuje się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności 

gospodarczej w celu podejmowania oraz uzasadniania konkretnych działań i decyzji
P7S_UW

K_U12
Potrafi opracowywać i wdrażać koncepcję zarządzania zmianami w organizacji, w tym identyfikuje 

źródła oporów przeciwko zmianom i opracowuje strategie radzenia sobie z nimi
P7S_UW

K_U13
Wyjaśnia i charakteryzuje zagadnienia z zakresu analizy finansowej w celu podejmowania decyzji 

biznesowych
P7S_UW

K_U14
Projektuje i wdraża systemy zarządzania kapitałem ludzkim w  organizacji, w tym systemy 

motywacyjne
P7S_UW

K_U15 Posiada umiejętność zarządzania projektami w organizacji krajowej lub międzynarodowej P7S_UU

K_U16 Potrafi dobierać i zarządzać zasobami organizacji na poziomie strategicznym P7S_UW

K_U17
Prezentuje zdobytą wiedzę i umiejętności w mowie i piśmie z wykorzystaniem m.in. narzędzi 

informacyjnych
P7S_UK

K_U18 Posiada umiejętność  komunikowania się interpersonalnego - otoczenie mono- i wielokulturowe P7S_UO

K_U19
Potrafi prowadzić negocjacje i mediacje z efektywnym wykorzystaniem komunikacji 

interpersonalnej w środowisku mono- i wielokulturowym
P7S_UK

K_U20
Posługuje się językiem obcym również w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
P7S_UK

K_K01 Jest zdolny do kierowania i pracy w zespole P7S_KK

K_K02 Jest przygotowany do uczestniczenia w inicjatywach społecznych P7S_KO

K_K03 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

K_K04 Jest chętny do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności zawodowych P7S_KO

K_K05
Cechuje się etyczną postawą i wrażliwością społeczną w ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i społecznych
P7S_KR

K_K06 Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania P7S_KR

K_K07 Potrafi samodzielnie podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych (np. konfliktu społecznego) P7S_KR

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


