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PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 
PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  

ZARZĄDZANIE 
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 
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nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

genezę nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście 
rozwoju gospodarczego oraz charakter nauk społecznych,  
a szczególnie nauk o zarządzaniu i nauk ekonomicznych, 
ich miejsce w stosunku do innych nauk społecznych i 
dziedzin naukowych, jak również nauk o bezpieczeństwie, 
zorientowany na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W02 

problematykę metodologii badań w zakresie nauk 
społecznych i nauk o zarządzaniu oraz różnorodne techniki 
pracy umysłowej  

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W03 

podstawowe przepisy prawa odnoszące się do 
funkcjonowania organów państwowych i samorządowych 
oraz regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 
i instytucji ekonomicznych; rozróżnia i charakteryzuje 
podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich 
elementy 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W04 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego ich zależności, 
prawidłowości i zakłóceń; zna i rozumie zasady 
posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym 

P6U_W 
P6S_WG  

 

P_W05 

dylematy współczesnej cywilizacji, procesy zmian  
w administracji, gospodarce, strukturach społecznych  
i systemach  bezpieczeństwa oraz o przyczynach, 
przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian  

P6U_W 
P6S_WK 

P_W06 
metody i działania matematyczne oraz ich konkretne 
zastosowania, szczególnie w zakresie nauk o zarządzaniu 

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W07 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w 
zakresie realizowanych przez nich zadań, uwzględniając 
uwarunkowania finansowe i gospodarcze oraz 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej  
i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

 

P_W08 

fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii 
odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w 
warunkach ograniczonych zasobów 

P6U_W 
P6S_WG 

 
P_W09 typowe metody badań (metody matematyczne, P6U_W 
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statystyczne oraz narzędzia i technologie informatyczne 
służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych 
ekonomicznych  
i społecznych oraz metody analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa i jego otoczenia, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne) w poszczególnych obszarach 
działalności przedsiębiorstwa: badania rynku, analizy 
finansowej, poziomu jakości produktów itp. 

P6S_WG 
 

P_W10 

podstawowe zasady zarządzania i kierowania ludźmi  
w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz 
środowiskowych 

P6U_W 
P6S_WK 

 

P_W11 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W12 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach 
oraz podstawowe zasady ergonomii, uwzględniając także 
formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 
 

P_W13 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech 
motorycznych, aktywności ruchowej oraz umiejętności 
fizycznych w aspekcie prawidłowego funkcjonowania 
organizmu 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz 
ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia  
i pojęcia teoretyczne 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U02 

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk  
o zarządzaniu, nauk o bezpieczeństwie i in., potrafi 
identyfikować i niwelować błędy oraz zaniedbania w 
praktyce, dostrzega potrzeby zmian i opracowywania planu 
zarządzania zmianami 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U03 

interpretować wybrane problemy współczesnej gospodarki  
i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów 
ekonomii  
i naukowego zarządzania 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U04 

skomasować i dokumentować dane oraz wykorzystać 
odpowiednie narzędzia (matematyczne, statystyczne, 
informatyczne) i aparatury, w badaniach problemów 
organizacji i kwestii zarządzania, zorientowanych na 
wykorzystanie praktyczne 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U05 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków 
obcych, dotyczących również problematyki zarządzania i 
in. nauk społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego,  
a także umie posługiwać się językiem specjalistycznym, 
zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U06 

używać języka specjalistycznego, debatować, w zakresie 
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego 
kierunku oraz porozumiewać się w sposób klarowny i 
spójny  

P6U_U 
P6S_UK 
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z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 
wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P_U07 

interpretować i stosować przepisy prawne, szczególnie  
w obszarze zarządzania i funkcjonowania organizacji, 
służące rozwiązywaniu różnorodnych problemów 
organizacji i instytucji oraz problemów społecznych 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U08 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy 
zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać 
informacje  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U09 

budować relacje społeczne z innymi uczestnikami 
procesów zarządzania; potrafi pracować w zespole, 
pełniąc różne role; ma elementarne umiejętności 
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych 
z projektowaniem  
i podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U10 

dostrzegać potrzeby zmian w organizacji i potrafi 
opracowywać plan zarządzania zmianami oraz posiada 
umiejętności kierowania i współdziałania w projektach 
wprowadzających określone zmiany w organizacji 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U11 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w 
celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 
strategii działań praktycznych, szczególnie w zakresie 
zarządzania i funkcjonowania organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U12 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania i kontroli (pracy, jakości itp.), 
dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy  
w procesach podejmowania decyzji  

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U13 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, także  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U14 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi  
z zakresu wybranych form aktywności fizycznej na 
poziomie gwarantującym wysoką sprawność i wydolność 
organizmu 

P6U_U 
P6S_UW 

P_U15 

samodzielnie planować i organizować proces własnego 
uczenia się przez całe życie, prognozować przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U16 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi  
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne, przewiduje skutki prawne i moralne 
konkretnych działań w zakresie zarządzania 

P6U_U 
P6S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie 
potrzebę stałego dokształcania się zawodowego oraz 

P6U_K 
P6S_KK 
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właściwego określania priorytetów zawodowych 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej 
działalności; rozumie znaczenie wiedzy z dziedziny nauk 
społecznych, dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości i in. 
Oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz uwzględniając 
opinie ekspertów określa priorytety niezbędne do realizacji 
wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów 
oraz opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych 
oraz w relacjach personalnych; poszukuje optymalnych 
rozwiązań problemów etycznych 

P6U_K 
P6S_KR / 
P6S_KK 

P_K05 

wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i 
pracy  
w grupie, przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu  
oraz dbałością o jego dorobek i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR 

P_K07 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, 
inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, 
wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 
 

 
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ ODPOWIADAJĄCE MODUŁOWI 

PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO DLA KIERUNKU STUDIÓW  
ZARZĄDZANIE 

STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 
 
 
 
 
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 
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UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów 

podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych. 

 
 

nazwa kierunku studiów: Zarządzanie 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów PRK 

oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
efektów uczenia 

się 
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

K_W01 

kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa odnośnie 
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju 
organizacji gospodarczych 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W02 

istotę oraz rodzaje bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania 
zarówno w skali globalnej, narodowej, regionalnej, jak i 
lokalnej 

P6U_W 
P6S_WK 

K_W03 

problematykę projektowania i prowadzenia badań w zakresie 
zarządzania, a w szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach badawczych 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W04 

relacje między podmiotami gospodarczymi a innymi 
instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali 
krajowej  
i międzynarodowej 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W05 
wpływ oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność 
przedsiębiorstwa 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W06 

psychologiczne aspekty organizacji i zarządzania zasobami 
ludzkimi, cechy osobowościowe oraz czynniki streso  
i konfliktogenne oraz metody optymalizacji warunków pracy 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W07 

obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, 
także w powiązaniu z własnymi doświadczeniami w 
środowisku pracy oraz związane z bezpieczeństwem 
środowiska pracy i ich wykorzystanie w formie praktycznej 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W08 

funkcje kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i 
zasięgu jej działania oraz pojęcie kultury organizacji oraz jej 
wpływ na sprawność działalności zespołowej, również w 

P6U_W 
P6S_WK 
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kontekście przyszłych wyborów zawodowych 

K_W09 

znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach 
działalności (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy 
norm jakości itp.) 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W10 
standardowe metody ekonometryczne oraz badania 
operacyjne, wspomagające podejmowanie decyzji 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W11 
istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości jednostek ludzkich  
i zespołów oraz ich funkcjonowanie w ujęciu praktycznym 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W12 
podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W13 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone 
stanowiska powiązane z problematyką zarządzania, 
zorientowane na zastosowanie praktyczne, uwzględniając 
także formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P6U_W 
P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 

dokonać identyfikacji i interpretacji zjawisk i procesów 
społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
zarządzania 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U02 

stosować różnorodne techniki, narzędzia i aparatury  
badawcze oraz metody, procedury do realizacji zadań 
praktycznych związanych z zakresem kierunku zarządzanie 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U03 

wykorzystać umiejętności badawcze oraz analityczne w celu 
sformułowania wniosków, opracowania i zaprezentowania 
wyników (także z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać 
kierunki dalszych badań 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, wyrażać własne 
opinie, w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych 
dla kierunku zarządzanie oraz porozumiewać się w sposób 
klarowny  
i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, 
wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 

K_U05 

ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zdań związanych z różnymi problemami i 
obszarami działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji, 
analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji; potrafi 
zastosować odpowiednie metody i narzędzia analityczne i 
systemy informatyczne, wspomagające procesy 
podejmowania decyzji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U06 

wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania wystąpień 
ustnych i prac pisemnych, posiada umiejętność przedstawiania 
swojego stanowiska w języku polskim i w języku obcym, 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 
zarządzania,  
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 

P6U_U 
P6S_UK 

K_U07 interpretować i stosować przepisy prawne oraz specjalistyczną P6U_U 
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dokumentację w obszarze zarządzania jakością, zarządzania 
produkcją, controllingiem, funkcjonowania organizacji i firm 

P6S_UW 
 

K_U08 

realizować szkolenia z zakresu procedur dotyczących 
właściwego zarządzania; potrafi organizować swoją pracę oraz 
precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie 
werbalnej, pisemnej i graficznej, wykorzystując język 
specjalistyczny 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U09 

analizować i stosować zasady prawne oraz procedury 
bezpieczeństwa; potrafi identyfikować błędy i zaniedbania  
w praktyce 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U10 

przygotować i ocenić dokumentację systemu jakości dla 
poszczególnych instytucji i organizacji, uwzględniając 
obowiązujące normy 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U11 

planować i realizować proces własnego uczenia się, 
podejmować standardowe działania mające na celu 
niwelowanie problemów  
w zakresie zarządzania 

P6U_U 
P6S_UU 

K_U12 

wykorzystywać psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi w 
celu usprawnienia funkcjonowania organizacji oraz 
zwiększenia wydajności pracy 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U13 

asystować i pomagać we wszystkich działaniach związanych  
z różnymi stanowiskami i funkcjami powiązanymi z zadaniami 
dotyczącymi zarządzania 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U14 

praktycznie wykorzystywać umiejętności kierowania zasobami 
ludzkimi w różnych typach organizacji, wykorzystując w tym 
celu określone umiejętności przywódcze oraz menadżerskie 

P6U_U 
P6S_UO 

K_U15 

samodzielnie podejmować działalność gospodarczą oraz 
wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w określonym 
obszarze funkcjonalnym organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U16 

rozumieć i analizować zjawiska oraz zachowania społeczne, 
zachodzące w środowisku zakładu pracy, potrafi je 
wykorzystać w praktyce; potrafi przewidzieć zachowania 
członków organizacji, przeprowadza analizy ich motywów i 
wpływania na nie  
w określonym zakresie 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U17 

przeprowadzić audyt wybranych obszarów przedsiębiorstwa 
lub innej organizacji oraz wyciągać wnioski z uzyskanych 
danych  
w celu usprawnienie funkcjonowania organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U18 

rozwiązywać problemy etyczne występujące w obszarze 
zarządzania działalnością gospodarczą lub w ramach działań 
praktycznych podejmowanych w zakresie procesu zarządzania 

P6U_U 
P6S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny własnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości  
i ograniczeń. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę oraz 
uwzględnia opinie ekspertów, rozumie potrzebę ciągłego 

P6U_K 
P6S_KK 
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dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w 
warunkach płynności rynku pracy 

K_K02 

podejmowania działań profesjonalnych w środowisku 
społecznym  
i życiu kulturalnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 
się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań  
w zakresie problematyki zarządzania 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K03 

przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian  

P6U_K 
P6S_KK 

K_K04 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu  
i badaniu problemów bezpieczeństwa w ramach kierunku 
zarządzanie, rozumie etyczny wymiar relacji międzyludzkich 

P6U_K 
P6S_KR/ 
P6S_KK   

K_K05 

do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami  
i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej, jak  
i zespołowej, w tym także podczas realizacji projektów 
społecznych 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K06 

zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach różnego typu, 
ocenia proponowane rozwiązania, uczestniczy w  pracach 
grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodnych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając  
o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje  
i realizuje działania z zakresu problematyki zarządzania 

P6U_K 
P6S_KR 

K_K08 

praktycznego wykorzystywania  umiejętności 
przedsiębiorczych, inicjonowania działań na rzecz interesu 
publicznego, w zakresie działań związanych z problematyką 
zarządzania 

P6U_K 
P6S_KO 

 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ 

STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA 

 

1. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy: 

egzamin (ustny, pisemny), kolokwium, testy pisemne, zaliczenie (ustne, pisemne) , 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie pracy pisemnej 

2. Efekty uczenia się w zakresie umiejętności: 

przygotowanie projektu zespołowego, przygotowanie portfolio, realizacja zadań 
dydaktycznych, rozwiązywanie zadań problemowych, raport z badań terenowych 
(indywidualnych, grupowych), prezentacja ustna, wypracowanie pisemne, wykonanie 
sprawozdania, obserwacje i ocena umiejętności oraz postaw studenta/ słuchacza studiów 
podyplomowych oraz uczestnika kursu dokształcającego lub szkolenia, prezentacje 
multimedialne, prezentacje wyników badań, wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, 
zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, jak i 
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w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez 
studentów,  analiza przypadków case study 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

obecność na zajęciach, aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej 
postawy. 
 
 

 


