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Nazwa kierunku: Zarządzanie 
Poziom studiów: I 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauk społecznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: nauki o zarządzaniu i jakości 

Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2022/2023 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu. 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRK

ii
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRK
iii
 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
dziedziny sztuki

iv
 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
kwalifikacji 

inżynierskich
v
 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
wskazane pojęcia z dziedziny nauk społecznych, w tym z zakresu nauk o 
zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów 

P6U_W1 P6S_WG1 
  

K_W02 
wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o zarządzaniu i 

jakości, w tym podstawowe metody przetwarzania danych ilościowych i 
jakościowych 

P6U_W1 P6S_ WG1 
  

K_W03 wybrane aspekty zarządzania, w tym społeczne, marketingowe i etyczne P6U_W1 P6S_WK1 
  

K_W04 normy prawne obowiązujące w społeczeństwie  P6U_W2 P6S_WK2 
  

K_W05 rolę człowieka jako podmiotu funkcjonującego w organizacjach P6U_W2 P6S_WK2 
  

K_W06 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 

prawa autorskiego 
P6U_W2 P6S_ WK2 
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K_W7 zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości P6U_W2 P6S_WK3 
  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
Identyfikować, opisywać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i 

gospodarcze zachodzące w organizacjach przy wykorzystaniu różnych metod, 
w tym matematyki i statystyki 

P6U_U1 P6S_UW1 
  

K_U02 
wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania 

problemów z zakresu zarządzania 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U03 
formułować i analizować wybrane problemy z zakresu zarządzania oraz 

proponować odpowiednie rozwiązania 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U04 
 prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, w tym 
pojęciami z zakresu rachunkowości i finansów w komunikacji z otoczeniem 

P6U_U1 
P6U_U3 

P6S_UK1 
  

K_U05 
przygotowywać w języku polskim prace pisemne, w tym pracę dyplomową, 
dotyczące wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz wybranych ujęć teoretycznych 
P6U_U1 

P6S_UW1 
P6S_UK1 

  

K_U06 
przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim wykorzystujące różne 

modele komunikowania 
P6U_U3 

P6S_UW1 
P6S_UK1 
P6S_UK2 

  

K_U07 
odpowiednio określać priorytety realizacji określonych przez siebie lub innych 

zadań 
P6U_U1 P6S_UO1 

  

K_U08 współdziałać i pracować w zespole przyjmując w nim różne role P6U_U1 P6S_UO2 
  

K_U09 
planować dalszy tok uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe 

życie 
P6U_U2 P6S_UU1 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 
opisu 

Kod składnika 
opisu 

K_K01 samooceny własnych kompetencji i ich doskonalenia P6U_K2 P6S_KK1 
  

K_K02 
rozwiązywania problemów praktycznych samodzielnie, a w uzasadnionych 

przypadkach – z pomocą eksperta 
P6U_K2 P6S_KK2 

  

K_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego 
P6U_K1 P6S_KO1 

  

K_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego P6U_K1 P6S_KO2 
  

K_K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K2 P6S_KO3 
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K_K06 
rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i 

etyczny 
P6U_K1 P6S_KR1 

  

 

                                                           
i
 W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii
 Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 

iii
 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I 

iv
 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część II 

v
 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część III 

 


