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nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
POLSKA RAMA KWALIFIKACJI – POZIOM 7 
profil kształcenia: praktyczny 
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości 

symbol 
kierunkowe efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE absolwent: 

odniesienie do  
charakterystyk  

drugiego stopnia 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o koncepcjach zarządzania oraz kierunkach ich rozwoju P7S_WG 

K_W02 
ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w systemie nauk społecznych oraz ich relacji do dyscyplin: 
ekonomia, finanse, prawo i nauki o polityce publicznej 

P7S_WG 

K_W03 
zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia nauk o zarządzaniu procesy zmian struktur organizacyjnych oraz ma pogłębioną wiedzę o za-
rządzaniu tymi zmianami i potrafi przewidzieć ich konsekwencje 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 
zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia nauk o zarządzaniu wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych, opisu, modelowania 
oraz identyfikowania prawidłowości zachodzących w strukturach organizacyjnych 

P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie zaawansowaną metodologię badań stosowaną w naukach o zarządzaniu P7S_WG 

K_W06 
zna w sposób pogłębiony metodykę zarządzania strategicznego i zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji oraz 
rozumie konieczność jej stosowania 

P7S_WG 

K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach, normach oraz regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych i innych) określających 
funkcjonowanie struktur organizacyjnych oraz rozpatruje je z punktu widzenia nauk o zarządzaniu 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W08 
ma pogłębioną wiedzę o normach etycznych i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, ich naturze, zmianach i sposobach oddzia-
ływania na organizację oraz rozpatruje je z punktu widzenia nauk o zarządzaniu 

P7S_WK 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym i grupowym 
P7S_WG 
P7S_WK 

K_W10 zna w sposób pogłębiony i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do nauk o zarządzaniu P7S_WG 

K_W11 ma wiedzę o naturze człowieka i wybranych aspektach jego życia P7S_WK 

K_W12 
zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami wła-
sności intelektualnej w odniesieniu do nauk o zarządzaniu 

P7S_WK 
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K_W13 
zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, odwołujące się do wiedzy z zakresu zarządzania, ekono-
mii, finansów oraz prawa 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z dyscypliny nauki o zarządzaniu oraz dyscyplin: ekonomia, finanse, prawo i nauki o polityce pu-
blicznej do identyfikowania, analizowania i interpretowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych (ekonomicznych, fi-
nansowych, prawnych i innych) 

P7S_UW 

K_U02 
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego (ekonomiczne, 
finansowe, prawne i inne) z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu oraz dyscyplin: 
ekonomia, finanse, prawo i nauki o polityce publicznej 

P7S_UW 

K_U03 
potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w celu generowania rozwiązań złożonych i nietypowych problemów 
pojawiających się w zarządzaniu organizacją oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań 

P7S_UW 

K_U04 
potrafi dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), w celu 
generowania rozwiązań złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w zarządzaniu organizacją oraz prognozować przebieg ich 
rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań 

P7S_UW 

K_U05 
potrafi podejmować działania niezbędne do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także rozwiązywać problemy związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 

P7S_UW 

K_U06 
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi (ekonomicznymi, finansowymi, prawnymi i innymi), a także wynikającymi z nich regułami 
w celu rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem organizacją 

P7S_UW 

K_U07 
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w procesach podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych z wykorzystaniem 
narzędzi wspomagających procesy decyzyjne, a także krytycznie analizować skuteczność i przydatność zdobytej wiedzy 

P7S_UW 

K_U08 
potrafi identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy decyzyjne z wykorzystaniem systemu informacji ekonomicznej organizacji oraz 
oceniać przydatność typowych metod, procedur i odpowiednich praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności or-
ganizacji 

P7S_UW 

K_U09 
potrafi wykorzystywać praktycznie metody badawcze do przewidywania, analizowania i oceny przebiegu procesów ekonomicznych w skali 
organizacji, regionu, kraju i gospodarki globalnej w sferze zarządzania 

P7S_UW 

K_U10 
posiada pogłębioną umiejętność przygotowana wystąpień ustnych i pisemnych w zakresie nauk o zarządzaniu, w tym wspartych technolo-
giami audiowizualnymi 

P7S_UK 

K_U11 
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym z zakresu studiowanego kierunku 
(zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7S_UK 

K_U12 
posiada umiejętność uczestniczenia w dyskusji, w tym zabierania głosu, przedstawiania i argumentowania swojego stanowiska z punktu 
widzenia nauk o zarządzaniu oraz jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie zarzą-
dzania 

P7S_UK 
P7S_UO 

K_U13 
potrafi organizować i planować działania w skali organizacji i regionu, współdziałając z innymi osobami w ramach prac zespołowych i po-
dejmując wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UO 
P7S_UU 
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K_U14 potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
P7S_UO 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest gotów do krytycznej ceny odbieranych treści i formułowania własnych opinii oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7S_KK 

K_K02 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów, analizie przyczyn, przebiegu i skutków procesów zachodzących w organizacji P7S_KK 

K_K03 
angażuje się w działania grupowe przyjmując w nich różne role przy opracowywaniu projektów gospodarczych i społecznych, myśli i działa 
w sposób przedsiębiorczy  

P7S_KO 

K_K04 rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych P7S_KR 

K_K05 propaguje etyczną postawę i wrażliwość w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych P7S_KR 

 


