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Symbole 
efektów 

kształcenia na 
kierunku 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Kierunek: ZARZĄDZANIE 

Studia pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
opisów efektów 
kształcenia dla 
obszaru nauk 

Odniesienie do 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – Poziom 
6 

WIEDZA  

K1A_W01 

Zna podstawową terminologię z 
zakresu nauk o zarządzaniu i jakości 

oraz jej zastosowanie w obrębie 

pokrewnych dyscyplin naukowych 

S1A_W01 
S1A_W02 

 
PS6_WG 

 
K1A_ W02 

Ma podstawową wiedzę o miejscu 
i znaczeniu nauk o zarządzaniu i jakości 
w dziedzinie nauk społecznych oraz o 

jej przedmiotowym i metodologicznym 
powiązaniu z innymi dyscyplinami 

naukowymi 

S1A_W02 

 
PS6_WG 

K1A_W03 
Zna fundamentalne zasady i 

koncepcje teorii zarządzania 
podmiotami rynkowymi 

S1A_W01 
S1A_W02 

 

PS6_WG 

 
K1A_W04 

Identyfikuje relacje między podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi w skali 

krajowej i międzynarodowej 

S1A_W01 
S1A_W03 

 

PS6_WK 

K1A_W05 

Zna rodzaje więzi społecznych 
odpowiadające dziedzinie nauki 

społeczne i dyscyplinom naukowym 
właściwym dla kierunku zarządzania 

S1A_W04 
 

PS6_WG 

 
K1A_W06 

Ma podstawową wiedzę o 
człowieku, jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i 
zasady ich etycznego funkcjonowania 

S1A_W05 
 

PS6_WG 

 
K1A_W07 

Ma wiedzę o normach i regułach prawno-

organizacyjnych regulujących 

funkcjonowanie podmiotów rynkowych w 

skali mikro i makroekonomicznej 

S1A_W07 PS6_WG 

 
K1A_W08 

Zna źródła, metody, techniki i 
narzędzia pozyskiwania danych z 

zakresu zarządzania wspomagające 

S1A_W06 PS6_WG 



podejmowanie decyzji 

K1A_W09 
Posiada wiedzę o prawidłowościach 

rozwojowych i zjawiskach zachodzących w 
podmiotach gospodarczych 

S1A_W08 PS6_WG 

 

K1A_W10 

Zna i rozumie podstawowe problemy 
związane z prognozowaniem i 

strategicznym zarządzaniem organizacją 
S1A_W08 PS6_WK 

 

K1A_W11 

Zna zasady pozyskiwania i 
gospodarowania zasobami 

finansowymi organizacji 

S1A_W06 
S1A_W05 

PS6_WG 

 
K1A_W12 

Identyfikuje podstawowe strategie 
logistyczno-marketingowe oraz potrafi 

uzasadnić znaczenie logistycznego 
zarządzania 

S1A_W07 PS6_WK 

 
K1A_W13 

Zna i rozumie zasady 
funkcjonowania polityki gospodarczej 
państwa w tym polityki monetarnej, 

fiskalnej a także funkcjonowanie rynku 
kapitałowego i pieniężnego 

S1A_W03 

S1A_W04 
PS6_WK 

 
K1A_W14 

Ma podstawowa wiedzę niezbędną 
do rozumienia zjawisk zachodzących na 

rynku pracy i w zakresie polityki 

społecznej 

S1A_W05 PS6_WG 

 
K1A_W15 

Zna ogólne zasady tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedze z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla 

kierunku studiów zarządzanie 

S1A_W11 PS6_WG 

K1A_W16 

Ma podstawową wiedzę z zakresu 
metod modelowania i prognozowania 
oraz wnioskowania  i ich zastosowania 

w skali makro i mikroekonomicznej 

S1A_W06 PS6_WK 

K1A_W17 

Ma podstawową wiedzę związaną 
z procesami komunikowania 

interpersonalnego, społecznego i 
gospodarczego 

S1A_W05 PS6_WG 

 
K1A_W18 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady 
z zakresu ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego 

S1A_W10 
 

PS6_WK 

K1A_W19 

Posiada wiedzę gramatyczną i leksykalną 
wymaganą do komunikacji językowej na 

poziomie B2 w celu realizacji efektów 
kształcenia wynikających z kierunku 

studiów 

H1A_W03  PS6_WG 

K1A_W20 
Ma podstawową wiedzę o roli i znaczeniu 

kultury fizycznej i rekreacji w życiu 
S1A_W06  PS6_WG 



społecznym 

K1A_W21 
Zna metody i narzędzia informatyczne 
gromadzenia, analizy i zastosowania 

danych w organizacji 
S1A_W06 PS6_WK 

K1A_W22 

Zna podstawy metodologii konstrukcji 
pracy dyplomowej oraz metody i techniki 

niezbędne w realizacji zadania 
wyznaczonego tematem pracy 

S1A_W03 PS6_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

 
K1A_U01 

Umie praktycznie stosować 
wiedzę z zakresu zarządzania 
do rozwiązywania prostych 

problemów mikro i 
makroekonomicznych oraz do 

wyrobienia sobie opinii na 
temat problemów 

gospodarczych i społecznych 

 
S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U03 

PS6_UW 

 
K1A_U02 

Potrafi prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne, ekonomiczne, 

kulturowe, polityczne i prawne 
wspomagające proces zarządzania 

S1A_U01 PS6_UW 

 
K1A_U03 

Potrafi wykorzystać podstawową 
wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 

dane do analizowania konkretnych 
procesów i zjawisk zachodzących w 

makro i mikro skali 

S1A_U02 
 

PS6_UW 

 
K1A_U04 

Potrafi prezentować 
pomysły, wątpliwości i sugestie 
oraz wyrażać własne poglądy 

na temat zarządzania 
podmiotami gospodarczymi, 

popierając je odpowiednią 
argumentacją 

S1A_U02 

S1A_U03 
PS6_UK 

 
K1A_U05 

Poprawnie stosuje poznaną 
terminologię oraz posługuje się 

paradygmatami badawczymi z 
zakresu nauk o zarządzaniu, stawia 
tezy oraz analizuje i wyraża własne 

poglądy 

S1A_U05 

 

PS6_UW 
 
 

 
 
K1A_U06 

Potrafi w sposób precyzyjny i 
zrozumiały wypowiadać się w 

mowie i piśmie na tematy 
dotyczące wybranych zagadnień z 

zakresu zarządzania, z 
wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych, korzystając zarówno 
z dorobku nauki o zarządzaniu jak i 
powiązanych z nią dyscyplin nauki 

 
S1A_U09 

 
 

PS6_UK 



 
 

K1A_U07 

Potrafi prognozować procesy i 
zjawiska ekonomiczne z 

wykorzystaniem 
standardowych metod i 

narzędzi  w zakresie  dyscyplin  
naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku 
studiów 

S1A_U04 

 
PS6_UU 

 

K1A_U08 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w pracy 

zawodowej 

 
S1A_U06 

 
PS6_UO 

 

K1A_U09 

Analizuje proponowane 
rozwiązania konkretnych 

problemów i pokazuje w tym 
zakresie odpowiednie 

rozstrzygnięcia. 

S1A_U07 
 PS6_UO 

 

 

K1A_U10 

Potrafi posługiwać się 
przepisami prawa krajowego w 

zakresie działalności 
gospodarczej w celu 

uzasadniania konkretnych 
działań i decyzji 

S1A_U07 
 PS6_UW 

 

K1A_U11 

Posiada ukształtowane 
umiejętności w zakresie 

komunikacji interpersonalnej; 
potrafi używać języka 

specjalistycznego i 
porozumiewać się w sposób 

spójny i precyzyjny z 
wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik 
komunikacyjnych ze 

specjalistami w zakresie 
zarządzania i jej odbiorcami 

spoza grona specjalistów 

S1A_U10 
 

PS6_UK 

 

 

 

K1A_U12 

Potrafi pracować w zespole pełniąc 
różne role, potrafi przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma 
podstawowe umiejętności 

organizacyjne pozwalające na 
osiągniecie celów związanych z 

podjętą działalnością, samodzielnie 
podejmuje decyzje 

 
 
 

S1A_U10 
 

PS6_UO 

 

K1A_U13 

Ma umiejętności językowe 
w mowie i piśmie, w zakresie 

zagadnień wynikających z 
kierunku studiów zgodnie z 
wymogami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 

S1A_U11 
 PS6_UK 



Językowego 

K1A_U14 

Posiada umiejętność 
racjonalnego wykorzystania 

czasu wolnego w celu 
regeneracji swoich sił 

S1A_U11        PS6_UO 

K1A_U15 

Potrafi rozwiązać określony 
problem badawczy analizując i 

interpretując uzyskane wyniki oraz 
wyciągając z nich wnioski, a także 

opanował umiejętność pisania 
tekstu naukowego 

S1A_U10 PS6_UU 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 

K1A_K01 

Ma świadomość poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie 

S1A_K01 PS6_KO 

 

K1A_K02 

Ma świadomość 
współdziałania i pracy w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

S1A_K02 PS6_KO 

 

K1A_ K03 

Potrafi przedstawiać i 
uzasadniać podejmowane przez 

siebie i grupę poglądy 

S1A_K02 PS6_KR 

 

K1A_K04 

 
Potrafi odpowiednio 

określić priorytety służące 
realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

S1A_K03 PS6_KK 

 
K1A_K05 

Prawidłowo identyfikuje i 
rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywanym zawodem 

S1A_K04 PS6_KK 

 
K1A_K06 

Rozumie istotę i znaczenie 
biznesu, dlatego też cechuje go 

wysoki poziom etyki i 

społecznej odpowiedzialności 

S1A_K03 PS6_KR 

 
K1A_K07 

Potrafi uzupełniać i 
doskonalić nabytą wiedze i 

umiejętności , jest 
przygotowany do podjęcia 
studiów drugiego stopnia 

S1A_K06 PS6_KR 

 
K1A_K08 

Potrafi myśleć i działać w 
sposób przedsiębiorczy 

S1A_K07 PS6_KR 

 

K1A_K 09 

Wykazuje inicjatywę i 
samodzielność w działaniach 

zawodowych oraz bierze 
odpowiedzialność za pracę 

własną i współpracowników 

S1A_K02 

S1A_K04 
PS6_KR 



 
K1A_K10 

Potrafi stosować metody i 
narzędzia ekonomiczne w 
samodzielnym zarządzaniu 

zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 
finansowymi i informacyjnymi. 

S1A_K03 PS6_KO 

 

K1A_K11 

Potrafi analizować 

problemy funkcjonowania 

mechanizmu rynkowego i jego 

zależności 

S1A_K04 PS6_KK 

K1A_ K12 

Potrafi wykorzystać wiedzę 

i umiejętności oraz doskonalić 

je w zakresie języka obcego w 

pracy, instytucjach i 

organizacjach społecznych i 

gospodarczych  

S1A_K06 

 
PS6_KR 

K1A_ K13 
Posiada umiejętność racjonalnego 

wykorzystania czasu wolnego i 
regenerowania swoich sił 

S1A_K11  PS6_KO 

K1A_K14 
Samodzielnie stawia pytania i 

problemy oraz poszukuje 
odpowiedzi 

S1A_K06 PS6_KO 

 

Wyjaśnienie skrótów z kolumny 3  

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
K - kierunkowy efekt kształcenia (przed podkreślnikiem) 
1 - studia pierwszego stopnia 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych (za podkreślnikiem) 
01,02,03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 

Wyjaśnienie skrótów z kolumny 4 
WG – zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności 
WK – kontekst/ uwarunkowania, skutki 
UW – wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
UK – komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
UO – organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 
UU – uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
KK – oceny / krytyczne podejście 
KO – odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu 
publicznego 
KR – rola zawodowa/ niezależność i rozwój etosu 
 

 


