
Kierunkowe efekty uczenia się 

 
Nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

 

Symbol Kierunkowe efekty kształcenia 

Wiedza 

K_W01 
ma wiedzę ogólną obejmującą wybrane zagadnienia z dziedziny nauk 

społecznych powiązanych z kierunkiem studiów zarządzania, zna terminologię 

używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła 

K_W02 

ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych  

w systemie nauk oraz ich relacji do innych nauk, w szczególności do nauk 

ścisłych; zna podstawowe teorie dotyczące wieloaspektowego procesu 

zarządzania 

K_W03 ma podstawową wiedzę, wspartą elementami psychologii, o człowieku jako 

twórcy kultury organizacyjnej i animatora procesów zarządzania 

K_W04 
zna fundamentalne dylematy gospodarcze współczesnej cywilizacji oraz 

podstawowe uwarunkowania ekonomiczno – społeczne i demograficzne 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

K_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą finansowego aspektu działalności 

przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych oraz zasad i technik 

rachunkowości K_W06 zna podstawowe modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych 

K_W07 
ma podstawową wiedzę o istocie, celach i narzędziach marketingu oraz o 

metodach badań marketingowych w praktyce, w tym wiedzę o 

psychologicznych uwarunkowaniach zachowań konsumentów  

K_W08 
ma podstawową wiedzę o roli kapitału ludzkiego i umiejętnościach niezbędnych 

do podejmowania decyzji kadrowych w organizacji uwzględniających 

psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania zespołu 

K_W09 ma podstawową wiedzę o przygotowaniu i prowadzeniu badań oraz 

definiowaniu problemów badawczych 

K_W10 
zna podstawowe narzędzia i techniki informatyczne pozyskiwania i prezentacji 

danych, zna podstawowe metody i narzędzia matematyczne i statystyczne 

wykorzystywane do analizy ekonomicznej 

K_W11 
zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów 

gospodarczych oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 

K_W12 
ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie w 

sferze zarządzania, w tym o planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu decyzji 

kierowniczych oraz działalności kontrolnej i jej wykorzystaniu w praktyce 

K_W13 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej 

przedsiębiorczości; zna metody i narzędzia zarządzania stosowane w małym 

przedsiębiorstwie  

K_W14 zna podstawowe normy i standardy w działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności dotyczące rachunkowości i systemów jakości 

Umiejętności 



K_U01 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o 

zarządzaniu i jakości oraz powiązanych dyscyplin w celu opisu, analizy i oceny 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

K_U02 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych 

formułując oraz rozwiązując złożone i nietypowe problemy zarządzania 

organizacjami 

K_U03 
potrafi właściwie identyfikować i analizować przyczyny oraz przebieg 

wybranych procesów i zjawisk ekonomicznych korzystając z różnych źródeł 

K_U04 

posiada umiejętność doboru oraz krytycznej analizy i syntezy informacji w 

procesach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa funkcjonującego w 

warunkach niepewności  

K_U05 

potrafi wypowiadać się w piśmie i mowie z wykorzystaniem terminologii 

właściwej dla zarządzania, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska, 

także poprzez udział w debacie w języku polskim i obcym 

K_U06 

potrafi stosować podstawowe przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego  

i prawa pracy, regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz 

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_U07 

potrafi pozyskiwać i analizować dane ilościowe i jakościowe oraz formułować 

wnioski z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla 

zarządzania organizacjami 

K_U08 
posiada umiejętność praktycznego stosowania metod badań i narzędzi 

marketingowych 

K_U09 
potrafi efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w warunkach gospodarki 

wolnorynkowej 

K_U10 

posługuje się podstawowymi normami i standardami w działalności 

przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczącymi rachunkowości i systemów 

jakości 

K_U11 
potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także 

określać indywidualne i grupowe cele i zadania 

K_U12 

ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi 

posługiwać się słownictwem specjalistycznym właściwym dla kierunku 

zarządzanie 

K_U13 
potrafi przygotować wstępną koncepcję przedsięwzięcia biznesowego 

K_U14 
potrafi wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne oraz systemy 

informatyczne w realizacji zadań menedżerskich 

K_U15 

potrafi rozpoznawać zmiany w otoczeniu globalnym oraz uzupełniać i 

doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i 

jakości oraz dyscyplin pokrewnych 

K_U16 

potrafi wykorzystywać w praktyce wiedzę o właściwym stosowaniu funkcji 

kierowniczych, identyfikuje i wykorzystuje skuteczne narzędzia w pracy 

menadżera 

K_U17 
potrafi analizować, interpretować i przewidywać zachowania członków 

organizacji, motywy działania i wpływać na nie w określonym zakresie 

Kompetencje społeczne 

K_K01 
krytycznie podchodzi do oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę zawodowego dokształcania się i rozwoju osobistego 

K_K02 

uznaje znaczenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin 

pokrewnych do rozwiązywania problemów różnych organizacji, w szczególności 

przedsiębiorstw 

K_K03 
ma świadomość potrzeby organizowania i współorganizowania działalności na 

rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i interesu publicznego 



K_K04 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu oraz poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami 

etyki i wymaga tego od innych 

K_K05 
rozumie etos zawodu menedżera  

K_K06 
umie uczestniczyć w różnej roli w przygotowywaniu projektów z zakresu nauk  

o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin pokrewnych 

K_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje przejawy 

przedsiębiorczości w gospodarce i w życiu społecznym 

 


