EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIA MENEDŻERSKIE
Nazwa kierunku: STUDIA MENEDŻERSKIE

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Liczba semestrów: 6

Symbole efektów
kierunkowych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu kluczowe pojęcia z
zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości;
rozumie ich umiejscowienie w dziedzinie nauk
społecznych oraz ich związki z innymi dyscyplinami
naukowymi.
w zaawansowanym stopniu główne koncepcje
dotyczące organizacji i zarządzania oraz ich
zastosowanie w praktycznej działalności zarządczej,
rozumie rolę i funkcje menedżera w organizacji.
w zaawansowanym stopniu specyfikę różnych
obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, zna
relacje między nimi w powiązaniu z rolą menedżera
organizacji oraz ich odniesienie do praktyki
zarządzania.
w zaawansowanym stopniu zasady zarządzania i
kierowania ludźmi, oparte na psychologicznej i
społecznej koncepcji człowieka, tworzących podstawę
teoretyczną i praktyczną analizy oraz interpretacji

Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla
właściwego poziomu
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zachowań i działań jednostki w organizacji.
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w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
gromadzenia, analizy i prezentacji danych, w tym
narzędzia informatyczne wykorzystywane w różnych
obszarach opisu i oceny działalności przedsiębiorstwa.
w zaawansowanym stopniu oddziaływanie otoczenia
zewnętrznego na działalność organizacji; rozumie
relacje między podmiotami gospodarczymi a
instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w
skali krajowej i międzynarodowej oraz ich odniesienie
do praktyki menedżerskiej; rozumie etyczne, prawne i
ekonomiczne uwarunkowania różnych aspektów pracy
menedżera.
w zaawansowanym stopniu prawne uwarunkowania
regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
oraz podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych
form przedsiębiorczości, w tym zasady prowadzenia
własnej działalności zawodowej.
w zaawansowanym stopniu prawne uwarunkowania w
szczególności pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.
w zaawansowanym stopniu zasady bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia i życia, jak również zasady udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI
identyfikować, analizować przyczyny i przebieg oraz
skutki procesów i zjawisk w organizacji oraz
interpretować je w kontekście podejmowania decyzji
menedżerskich.
wykorzystać wiedzę teoretyczną w określonym
obszarze funkcjonalnym organizacji w celu
formułowania i rozwiązania złożonych i nietypowych,
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praktycznych problemów menedżerskich.
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przy realizacji zadań menedżerskich i podejmując
decyzje potrafi właściwie dobierać niezbędne
informacje, dokonywać ich krytycznej oceny, analizy i
syntezy oraz zastosować właściwe metody i narzędzia,
w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne.
posługiwać się praktyce menedżerskiej przepisami
prawa (w tym prawa pracy oraz prawa
gospodarczego) oraz zawodowymi i etycznymi
normami, regułami i standardami wykorzystywanymi
w procesie zarządzania organizacją.
wykorzystać w procesie podejmowania decyzji
menedżerskich i rozwiązywania problemów w
organizacji zasady komunikacji interpersonalnej i
odpowiednie techniki negocjowania dla osiągnięcia
wspólnych celów.
w sposób precyzyjny i spójny oraz przy użyciu
specjalistycznej terminologii wypowiadać się ustnie na
temat wybranych problemów współczesnego
zarządzania z wykorzystaniem różnych koncepcji
teoretycznych oraz własnych obserwacji i poglądów, a
także oceniać różne stanowiska i podejmować
dyskusję w tym zakresie.
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
współpracować w interdyscyplinarnym zespole
zarówno realizując wyznaczone cele, jak i
samodzielnie planować i organizować pracę własną
oraz zespołu.
zaplanować swój rozwój i doskonalić umiejętności
korzystając z odpowiednich form i metod kształcenia
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w kontekście konieczności uczenia się przez całe życie.
wykorzystać dobre praktyki, dokonywać doboru
właściwych metod i procedur oraz oceniać ich
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przydatność w celu rozwiązania złożonego i
nietypowego zadania menedżerskiego.
udzielić pierwszej pomocy osobom znajdującym się w
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stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
P6U_K
treści, dotyczących zarządzania menedżerskiego.
korzystania z opinii ekspertów w przypadku
pojawienia się trudności przy rozwiązywaniu
P6U_K
określonych problemów poznawczych i wybranych
praktycznych zadań menedżerskich.
inicjowania i współorganizowania działań na rzecz
dobra publicznego i środowiska społecznego będąc
P6U_K
świadom znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu i wykorzystując kompetencje menedżerskie.
podejmowania wyzwań zawodowych i myślenia w
sposób przedsiębiorczy w kontekście potrzeby
P6U_K
adaptacji do zmian na rynku pracy.
do dbania o dorobek i pielęgnowania tradycji zawodu
będąc świadomym odpowiedzialności wynikającej z
P6U_K
roli menedżera.
do profesjonalnego wykonywania obowiązków
menedżera, z zachowaniem zasad etyki, jednocześnie
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wymagając etycznego postępowania od innych.
skutecznego działania w zakresie bezpieczeństwa
swojego i innych osób oraz udzielania pierwszej
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pomocy przedmedycznej.

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
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P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst
UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna)
KO – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa

