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Kierunek ZARZĄDZANIE 

Dyscypliny naukowe, do 
których odnoszą się 
efekty uczenia się wraz z 
procentowym udziałem 
liczby punktów ECTS w 
ogólnej liczbie punktów 
ECTS wraz ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 78,00 
EKONOMIA I FINANSE 17,00 
NAUKI PRAWNE 3,00 
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 2,00 

 

Poziom studiów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Formy studiów NIESTACJONARNE 

 

Profil  PROFIL PRAKTYCZNY 

 

Tytuł zawodowy nadawany 
absolwentom 

Licencjat 

Liczba semestrów VI SEMESTRÓW 

Liczba punktów ECTS 180 

Łączna liczba godzin zajęć 4680 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach 
wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich 
lub innych osób 
prowadzących zajęcia 

Studia niestacjonarne: 80 punktów ECTS  

Liczba punktów ECTS, 
którą student musi uzyskać 
w ramach zajęć 
kształtujących umiejętności 
praktyczne  

Studiach niestacjonarne: 95 punkty ECTS 

Liczba punktów ECTS, 
którą student musi uzyskać 
w ramach modułu 
przedmiotów do wyboru 

95 punktów ECTS* 

                                                           
* Podana wartość obejmuje przedmioty z modułu C, przedmioty do wyboru z modułu B oraz języki do 

wyboru z modułu A 
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Liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego 

60 godzin 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 720 godzin. 
Praktyka zawodowa realizowana jest na II, III, IV, V i VI 
semestrze studiów, w wymiarze 120 godzin w 
semestrach II, III, IV i VI oraz 240 w semestrze V. 
Szczegółowe zasady odbywania praktyk określa 
Regulamin studenckich praktyk zawodowych. Z kolei 
tryb ewaluacji tychże praktyk stanowi Regulamin 
ewaluacji praktyk. 

Łączna liczba punktów 
ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

24 punkty ECTS 

 
 

− Opis efektów uczenia się 

Kierunek: Zarządzanie 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

Studia pierwszego stopnia 

Profil praktyczny 

  
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  
 

Kierunek studiów zarządzanie należy do obszaru nauk społecznych. Dobrze wpisuje 
się w ten obszar kształcenia, albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na 
kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin 
fundamentalnych dla kierunku: nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów, ale 
i dyscyplin pokrewnych, takich jak nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie. Niewątpliwie 
łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, 
jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. 
ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.  

Należy dostrzec, że od absolwentów studiów z obszaru nauk społecznych, w tym 
absolwentów kierunku zarządzanie, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności  
i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne 
pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności,  
w szczególności w życiu gospodarczym.  

Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter wysoce aplikacyjny, 
obejmuje przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące  
i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, a więc 
powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji 
gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora 
publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-
wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Zagadnienia funkcjonowania 
i rozwoju organizacji mogą być rozpatrywane w różnych przekrojach, np. według rodzajów 
organizacji, według obszarów działalności, według zasobów itd., co stwarza możliwość 
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kształtowania bogatej oferty specjalności, ukierunkowanych na określone środowisko 
pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest 
możliwość osiągania niektórych efektów uczenia się bezpośrednio  
w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu.  

Profil praktyczny przejawia się w uwzględnieniu w programie kształcenia modułów 
specjalistycznych. Oferta zajęć specjalistyczno-praktycznych na pierwszym stopniu studiów 
jest modyfikowana i poszerzana w zależności od potrzeb rynku pracy. W połączeniu z dużym 
blokiem przedmiotów fakultatywnych (wykłady i konwersatoria) stwarza możliwość 
indywidualnego kształtowania ścieżki studiów i ich ewentualnego ukierunkowania na 
kontynuację na stopniu drugim w ramach tego samego bądź innego kierunku  
w wymienionych powyżej obszarach. 

 
 
 

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: studia 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 

ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk 
społecznych, a szczególnie zna i rozumie metody i teorie 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o 
zarządzaniu i jakości oraz nauk ekonomicznych, a także 
zna i rozumie związki z innymi dyscyplinami 
uzupełniającymi i dziedzinami naukowymi, np. nauki o 
bezpieczeństwie, tworzące podstawy teoretyczne 
zorientowane na zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W02 

w stopniu zaawansowanym posiada wiedzę na temat 
faktów, obiektów i zjawisk ekonomicznych, w tym wiedzę 
obejmującą wpływ oddziaływania ekonomicznego na 
zarządzanie oraz główne nurty zarządzania, z 
wykorzystaniem praktycznym tej wiedzy w działalności 
zawodowej 

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 

w zaawansowanym stopniu problematykę dotyczącą 
procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, zależności i prawidłowości w procesie 
komunikacji, oraz czynniki zakłócające te procesy; zna i 
rozumie zasady posługiwania się językiem obcym, także 
na poziomie specjalistycznym, zawodowym 

P6U_W 
P6S_WG  

 

P_W05 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym 
przede wszystkim procesy zmian zachodzące w 
gospodarce, w administracji, w strukturach społecznych i 
w systemach  bezpieczeństwa oraz o uwarunkowaniach, 
przebiegu, skali i skutkach tych zmian dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W06 

ma zaawansowaną wiedzę na temat metod i działań 
matematycznych oraz ich konkretnych zastosowań w 
różnych dziedzinach naukowych, szczególnie w zakresie 
nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i społecznych 

P6U_W 
P6S_WG 
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P_W07 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości,  posiada zaawansowaną wiedzę na 
temat roli przedsiębiorców i przedsiębiorstw w 
gospodarce i społeczeństwie uwzględniając 
uwarunkowania finansowe, prawne, ekonomiczne i 
etyczne, w tym zasad z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

 

P_W08 

ma zaawansowaną wiedzę na temat kategorii preferencji 
w ekonomii i zarządzaniu, zasad i koncepcji teorii 
ekonomicznych i społecznych wyjaśniających złożone 
zależności między nimi, zwłaszcza w kierunku 
funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach 
ograniczonych zasobów 

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W09 

w zaawansowanym stopniu metody badań (metody 
matematyczne, statystyczne, oraz narzędzia i technologie 
informatyczne) a także techniki pracy umysłowej, służące 
do gromadzenia, analizy, przetwarzania i interpretacji 
danych ekonomicznych i społecznych oraz metody 
analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia, w 
poszczególnych obszarach działalności: badania rynku, 
analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. 
(zorientowane na zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 
działalności zawodowej) 

P6U_W 
P6S_WG 

 

P_W10 

podstawowe zasady i funkcje zarządzania, zna kluczowe 
czynniki w kierunku prawidłowego kierowania ludźmi w 
konkretnych warunkach organizacyjno-środowiskowych 

P6U_W 
P6S_WK 

 

P_W11 

na poziomie zaawansowanym, zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz pomocy przedlekarskiej w ujęciu 
teoretycznym i praktycznym 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W12 

podstawowe przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa, 
higieny pracy, obowiązujące w konkretnych instytucjach i 
organizacjach społecznych oraz zna podstawowe zasady 
ergonomii i jej zastosowania, uwzględniając także formy 
indywidualnego rozwoju własnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 
 

P_W13 

zasadnicze 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, syntezy i interpretacji, stosując 
podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U02 

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

P6U_U 
P6S_UW 
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P_U03 

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

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U04 

skomasować i dokumentować dane oraz wykorzystać 
właściwe metody i narzędzia matematyczne, 
statystyczne, ekonometryczne oraz zaawansowane 
techniki informatyczne 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, potrafi posługiwać się językiem 
obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, wykorzystując słownictwo 
zawodowe 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U06 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 
terminologii, debatować, w zakresie dziedzin i dyscyplin 
naukowych właściwych dla wybranego kierunku oraz 
porozumiewać się w sposób czytelny i spójny z osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk naukowych, 
wykorzystując także zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U07 

interpretować i zastosować przepisy prawne, szczególnie  
w obszarze zarządzania i funkcjonowania organizacji, 
służące rozwiązywaniu różnorodnych problemów 
organizacji i instytucji oraz wykonywać zadania typowe dla 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U08 

planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w 
zespole, rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych, współdziałać z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych, także o charakterze 
interdyscyplinarnym 
 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U09 

planować i realizować relacje społeczne z innymi 
uczestnikami procesów zarządzania; potrafi pracować w 
zespole, również o charakterze interdyscyplinarnym, 
pełniąc różne role, w tym przywódcze (zarządcze); potrafi 
wykorzystać swoje elementarne umiejętności 
organizacyjne, pozwalające na komunikowanie się i 
realizację celów związanych z projektowaniem i 
podejmowaniem właściwych decyzji (działań 
profesjonalnych) 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U10 

dostrzegać potrzeby zmian w organizacji, potrafi 
planować i organizować pracę indywidualną, podejmuje 
inicjatywę zarządzania zmianami oraz posiada 
umiejętności kierowania i współdziałania z innymi 

P6U_U 
P6S_UO 
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osobami w ramach prac zespołowych w kierunku 
konceptów wprowadzających określone zmiany w 
organizacji 

P_U11 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i posługiwać się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi, w celu 
dokonywania oceny i analizy motywów i wzorów ludzkich 
zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz 
opracowywania strategii działań praktycznych, 
szczególnie w zakresie zarządzania i funkcjonowania 
organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U12 

formułować i rozwiązywać problemy poprzez dobór  oraz 
stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 
dokonuje oceny, krytycznej analizy i syntezy 
proponowanych rozwiązań i uczestniczy  
w procesach podejmowania decyzji  

P6U_U 
P6S_UW 

 

P_U13 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych poprzez właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, potrafi posługiwać się 
aktami prawnymi i standardami w procesach planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości 
itp.), także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

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 własny rozwój i rozwój innych 
osób oraz realizować własne uczenie się przez całe życie, 
prognozować przebieg oraz przewidywać skutki 
planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U16 

wykorzystywać posiadaną wiedzę wykonując zadania 
typowe dla podejmowanej działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów, 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, jest 
przygotowany do ciągłego dokształcania się zawodowego 
oraz właściwego określania kierunków i celów w 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K02 

praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w 
codziennej działalności; rozumie znaczenie wiedzy w 
obszarach i dyscyplinach naukowych (nauki społeczne, 
nauki o zarządzaniu i jakości i in.) Oceniając krytycznie 
posiadaną wiedzę i odbierane treści, przy uwzględnieniu 
opinii ekspertów, określa priorytety niezbędne do realizacji 
wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 
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P_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych, odważnego 
przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w 
sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 
postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 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, 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

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

P6U_K 
P6S_KR 

P_K07 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 
inicjowania 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 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
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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: studia 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 

podstawowe typy i elementy systemów gospodarczych oraz 
fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie 
funkcjonowania rynku i gospodarowania zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, a także genezę i rozwój nauk o 
zarządzaniu oraz różnice pomiędzy koncepcjami zarządzania  

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W02 

fakty, obiekty i zjawiska oraz teorie wyjaśniające rodzaje 
bezpieczeństwa, jego uwarunkowania, zarówno w skali 
globalnej jak i terytorialnej, a także związane z nim 
mechanizmy procesu zarządzania bezpieczeństwem i ich 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu konstytutywne atrybuty oraz 
obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa w kierunku jego 
powstawania, przekształcania i rozwoju, organizacji sektora 
publicznego oraz organizacji pozarządowych, a także funkcje 
zarządzania oraz role i funkcje organizacyjne 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W04 

posiada zaawansowaną wiedzę na temat struktur podmiotów 
gospodarczych i innych instytucji społecznych oraz relacji 
zachodzących pomiędzy organizacją/przedsiębiorstwem, a 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, rynkowym w ujęciu 
krajowym i międzynarodowym, z zastosowaniem 
praktycznym tej wiedzy 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W05 

ma wiedzę zaawansowaną na temat czynników otoczenia 
zewnętrznego przedsiębiorstwa, w tym regulacji 
ekonomicznych, etycznych, prawnych, oraz innych 
uwarunkowań działalności zawodowej, związanych z 
kierunkiem studiów, wpływających istotnie na jego 
działalność  

P6U_W 
P6S_WK 

 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW  
DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  

EDYCJA 2022 

 
 

K_W06 

pojęcie kultury organizacji i jej wpływu na funkcjonowanie i 
rozwój organizacji, a także na sprawność działalności 
zespołowej, również w kontekście przyszłych wyborów 
zawodowych 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W07 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w tym obszary funkcjonalne 
przedsiębiorstwa i relacje między nimi, także w powiązaniu z 
własnymi doświadczeniami w środowisku pracy oraz 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z 
wykorzystaniem ich w formie praktycznej 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W08 

psychologiczne aspekty organizacji oraz założenia cechy, 
cele i instrumentarium koncepcji zarządzania zasobami 
ludzkimi, funkcje kierowania ludźmi oraz elementy procesu 
kadrowego w różnego typu organizacjach, a także rolę 
przywództwa i pracy zespołowej w procesie doskonalenia 
organizacji i optymalizacji warunków pracy 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W09 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, procesy 
zmian zachodzące w gospodarce i w poszczególnych 
obszarach działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W10 

wybrane standardowe metody i modele ekonometryczne oraz 
wybrane metody badań operacyjnych, wspomagające proces 
podejmowania decyzji w poszczególnych obszarach 
działalności przedsiębiorstwa, w tym: szczegółowe 
monitorowanie otoczenia i eksploracja rynku, analiza 
finansowa, analiza ekonomiczna, logistyka, badanie poziomu 
jakości produktów, budowa kompleksowej strategii 
pozyskiwania i wdrażania nowych technologii, itp., z 
zastosowaniem praktycznym tej wiedzy 

P6U_W 
P6S_WG 

 

K_W11 

znaczenie procesu przedsiębiorczości dla rozwoju 
społecznego jednostek ludzkich i zespołów oraz ich 
funkcjonowanie w ujęciu praktycznym 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W12 

podstawowe standardy, normy (standardy rachunkowości, 
znormalizowane systemy zarządzania, standardy 
zarządzania ryzykiem, normy pracy, systemy norm jakości, 
itp.) i przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych, a także podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W13 

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

P6U_W 
P6S_WK 

 

K_W14 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
oraz podstawowe zagadnienia systemów informacyjnych i 
narzędzi informatycznych. 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

K_U01 
wykorzystywać posiadaną wiedzę w poszczególnych 
obszarach funkcjonalnych organizacji i jest specjalistą w tym 

P6U_U 
P6S_UW 
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zakresie (związanej z kierunkiem studiów); prawidłowo 
interpretuje zjawiska społeczno-gospodarcze, w tym bieżące 
wydarzenia w otoczeniu przedsiębiorstw i innych instytucji, 
analizuje ich źródła i przebieg w różnych obszarach 
zarządzania, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy 

 

K_U02 

poprawnie wybierać i stosować podstawowe techniki, 
narzędzia i metody wykorzystywane w naukach o 
zarządzaniu w celu realizacji określonych zadań 
praktycznych związanych z działalnością gospodarczą i 
społeczną organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz umiejętności 
badawcze i logiczne myślenie w celu sformułowania 
wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników (także z 
wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych 
badań 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U04 

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 
terminologii, debatować, przedstawiać i oceniać różne opinie 
i stanowiska oraz dyskutować o nich, w zakresie dziedzin i 
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku zarządzanie 
oraz porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk naukowych, 
wykorzystując także zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 

K_U05 

stosować i oceniać odpowiednie metody, procedury, dobre 
praktyki i narzędzia do opisu  analizy i rozwiązywania 
problemów w obszarach działalności przedsiębiorstw, 
instytucji publicznych, a także odpowiednie metody i 
narzędzia do opisu i analizy otoczenia 
przedsiębiorstwa/instytucji; potrafi zastosować właściwe 
metody, narzędzia analityczne i informatyczne oraz 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, 
wspomagające procesy podejmowania decyzji 
gospodarczych na poziomie taktycznym i operacyjnym 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U06 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
potrafi wykorzystać praktyczne umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych 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 

analizować, interpretować i stosować przepisy prawne i 
procedury bezpieczeństwa oraz specjalistyczną 
dokumentację w obszarze zarządzania jakością, zarządzania 
produkcją, controllingu i funkcjonowania organizacji ; potrafi 
identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U08 

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz 
pracę zespołową, przydzielać zadania, realizować szkolenia 
z zakresu procedur dotyczących właściwego zarządzania; 
potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami 

P6U_U 
P6S_UO 
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w formie werbalnej, pisemnej i graficznej, wykorzystując język 
specjalistyczny 

K_U09 

identyfikować potrzebę zmian w organizacji, oceniać i 
projektować strategię rozwoju i konkurencji oraz wybrane 
strategie funkcjonalne w organizacji, budować wizerunek 
organizacji, a także planować i organizować pracę zespołów 
w projektach wprowadzających określone zmiany w 
organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

 

K_U10 

zaplanować i zorganizować pracę własną, przygotować i 
ocenić dokumentację systemu jakości dla poszczególnych 
instytucji i organizacji, uwzględniając obowiązujące normy i 
przepisy prawne  

P6U_U 
P6S_UO 

K_U11 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój i rozwój 
innych osób, w tym realizować proces własnego uczenia się. 
Wykorzystując posiadaną wiedzę dokonuje analizy, syntezy i 
interpretacji informacji, podejmuje standardowe działania 
poprzez formułowanie i analizowanie różnych wariantów 
rozwiązań złożonych i nietypowych problemów w zakresie 
rozwoju zawodowego, samodzielnie proponuje rozwiązania 
konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia 

P6U_U 
P6S_UU 

K_U12 

wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz wykonywać zadania  
typowe dla działalności przywódczej; potrafi wykorzystywać 
psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi w celu 
usprawnienia funkcjonowania organizacji oraz zwiększenia 
wydajności pracy 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U13 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 
(także o charakterze interdyscyplinarnym), 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 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w 
określonym obszarze funkcjonalnym organizacji, 
samodzielnie podejmować działalność gospodarczą, myśleć 
strategicznie i działać racjonalnie oraz prowadzić badania 
marketingowe,  

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U16 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy poszczególnych zjawisk i zachowań 
społecznych, zachodzących w środowisku zakładu pracy, 
potrafi je wykorzystać w praktyce; potrafi przewidzieć 
zachowania członków organizacji, ich motywy i wpływać na 
nie w określonym zakresie 

P6U_U 
P6S_UW 

 

K_U17 
przeprowadzać audyty wybranych obszarów 
przedsiębiorstwa lub innej organizacji oraz posługiwać się 

P6U_U 
P6S_UW 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW  
DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  

EDYCJA 2022 

 
 

normami i standardami w procesach planowania, 
organizowania, motywowania i kontrolowania, w warunkach 
obowiązujących wymagań prawnych i przyjętych standardów 
(rachunkowości, bhp, jakości, ryzyka, itp.); potrafi wyciągać 
wnioski z uzyskanych danych w celu usprawnienia 
funkcjonowania organizacji 

 

K_U18 

uwzględnić skutki społeczne i etyczne w obszarze 
zarządzania działalnością gospodarczą lub w procesie 
podejmowania decyzji gospodarczych  

P6U_U 
P6S_UW 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zachowania szacunku 
do odmiennych poglądów, uwzględniając opinie ekspertów, a 
także uznawania wiedzy w kierunku osiągania wspólnych 
celów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
w warunkach płynności rynku pracy 

P6U_K 
P6S_KK 

K_K02 

wypełniania zobowiązań społecznych; podejmowania 
nowych 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 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny indywidualnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości i ograniczeń; jest przygotowany do 
przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian  

P6U_K 
P6S_KK 

K_K04 

przyjmowania odpowiedzialności za powierzone mu zadania 
przed współpracownikami oraz postępowania etycznego w 
ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych, 
wykazuje inicjatywę i samodzielność w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych 

P6U_K 
P6S_KR/ 
P6S_KK   

K_K05 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego i życia kulturalnego, zaangażowania się w 
projekty (gospodarcze, obywatelskie) służące społeczeństwu 
lokalnemu i globalnemu oraz podejmowania działań 
zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania 
organizacji, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K06 

samodzielnego zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 
finansowymi i informacyjnymi w organizacjach różnego typu, 
określa priorytety sprzyjające realizacji określonych przez 
siebie lub innych celów i zadań, ocenia proponowane 
rozwiązania, uczestniczy w  pracach grupowych, wykazując 
umiejętności przywódcze i organizatorskie 

P6U_K 
P6S_KO 

K_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając  
o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje  

P6U_K 
P6S_KR 
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i realizuje działania zawodowe z zakresu problematyki 
zarządzania, cechuje go wysoki poziom etyki zawodowej 

K_K08 

myślenia i praktycznego działania w sposób przedsiębiorczy, 
wykazuje cechy wysokiej odpowiedzialności społecznej, 
biorąc udział w działaniach i inicjując działania na rzecz 
interesu publicznego zróżnicowanej natury, z jednoczesnym 
objaśnieniem aspektów ekonomicznych i zarządczych 
wykonywanych przedsięwzięć 

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/uczestnika 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 w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, samoocena dokonywana przez 
studentów,  analiza przypadków case study 
 

3. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych: 

aktywność w dyskusjach i debatach, prezentowanie właściwej postawy. 
 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DO SPECJALNOŚCI: MARKETING I ZARZĄDZANIE 
SPRZEDAŻĄ 

 
Absolwent kierunku specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą na studiach  

I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, analizy rynku,  
e-marketingu, marketingu handlu i usług, systemu zarządzania relacjami z klientami, strategii 
i planowania marketingowego oraz technik komunikacji i sprzedaży marketingowej. Absolwent 
posiada również rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy 
z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami  
w zakresie marketingu i zarządzania. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy 

rynku pracy, marketingu handlu i usług, metod i technik reklamy, zachowań konsumentów i 
technik sprzedaży marketingowej.  

Zdobywa kwalifikacje zawodowe w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą  
i otrzymuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych na 
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stanowiskach związanych z badaniem rynku, marki i produktu oraz w działach sprzedaży  
i marketingu. 
 
 

nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: studia niestacjonarne 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

ma wiedzę w stopniu zaawansowanym w zakresie korzyści 
z funkcjonowania mechanizmu rynkowego w gospodarce, w 
zakresie metod analizy rynku oraz metod gromadzenia 
danych na potrzeby tejże analizy; posiada niezbędną wiedzę 
o istniejących systemach zarządzania relacjami z 
klientami/konsumentami, z zastosowaniem tej wiedzy w 
działalności zawodowej 

K_W01 
K_W02 
K_W04 
K_W07 

S_W02 

fakty, obiekty i zjawiska, występujące w marketingu handlu i 
usług oraz techniki i metody reklamy, potrafi zidentyfikować 
funkcje oraz narzędzia marketingu, potrafi wskazać i omówić  
działania reklamowe, strategię i planowanie marketingowe 
oraz zastosować tę wiedzę w praktyce 

K_W01 
K_W02 
K_W05 
K_W10 
K_W11 

S_W03 

posiada wiedzę zaawansowaną na temat podstawowych 
metod i teorii stosowanych do analizy wybranych obszarów 
rynku 

K_W03 
K_W09 
K_W10 
K_W14 

S_W04 

metody i teorie specyficzne dla marketingu w handlu i 
usługach, posiada niezbędną wiedzę na temat technik i 
elementów procesu komunikacji marketingowej oraz 
sprzedaży marketingowej 

K_W01 
K_W05 
K_W07 
K_W11 

S_W05 

podstawy teoretyczne dotyczące relacji pomiędzy 
strukturami i instytucjami, a w szczególności między 
przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi, z 
zastosowaniem tej wiedzy w praktyce 

K_W01 
K_W05 

S_W06 

psychologiczne uwarunkowania reklamy w kontekście 
uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych, i 
socjologicznych 

K_W06 
K_W08 
K_W13 

S_W07 

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych, dotyczących działań marketingowych i 
związanych z zarządzaniem reklamą, w tym podstawowych 
pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego 

K_W06 
K_W09 
K_W12 

S_W08 

psychologiczne mechanizmy i narzędzia marketingowe 
niezbędne do konstruowania i analizy działań promocyjnych, 
w tym przygotowywania kampanii reklamowych 

K_W06 
K_W08 
K_W11 
K_W13 
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S_W09 

ma zaawansowaną wiedzę na temat procesu tworzenia 
przekazów reklamowych, uwarunkowań etycznych, prawno-
zwyczajowych reklamy. Zna nowe tendencje w reklamie oraz  
tradycyjne i niekonwencjonalne techniki działań 
promocyjnych 

K_W02 
K_W03 
K_W07 

S_W10 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące projektowania i 
prowadzenia badań w zakresie marketingu i zarządzania 
sprzedażą, w szczególności ich metody, teorie, techniki i 
narzędzia badawcze 

K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_W10 

S_W11 

podstawowe pojęcia i zasady z obszaru technik sprzedaży i 
sztuki komunikacji, a także składowe procesu sprzedaży i 
modelu rozmowy handlowej, potrafi je zastosować w 
praktyce 

K_W06 
K_W13 

S_W12 
wybrane sposoby pozyskiwania informacji, w tym techniki 
pozyskiwania danych w e-marketingu i podczas 
przeprowadzania analizy rynkowej 

K_W03 
K_W14 

S_W13 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, ma wiedzę o warsztacie pracy na 
określonych stanowiskach w przedsiębiorstwie, 
powiązanych z problematyką sprzedaży, marketingu i 
zarządzania sprzedażą 

K_W08 
K_W11 
K_W12 
K_W13 

S_W14 

w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne w 
zakresie rodzajów e-marketingu, jego roli w gospodarce 
rynkowej i zastosowaniu w kampaniach promocyjnych 
organizacji. 

K_W01 
K_W02 
K_W09 

S_W15 

posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie społecznej 
odpowiedzialności organizacji (koncepcji zarządzania 
relacjami z Klientami za pomocą narzędzi CRM, 
modelowych działań w zakresie public relations) 

K_W01 
K_W02 
K_W09 

S_W16 

istotę programów i systemów CRM oraz dotyczące ich 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
przydatne w tworzeniu odpowiednich relacji podmiotu 
gospodarczego z klientem oraz posiada wiedzę z zakresu ich 
kreowania. 

K_W01 
K_W02 
K_W09 
K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych, dokonać analizy rynku i przeprowadzić  
analizę konkurencji za pomocą właściwych metod i narzędzi, 
w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

K_U01 
K_U05 
K_U10 
K_U11 
K_U13 

S_U02 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
zawodowe z zakresu marketingu i zarządzania sprzedażą 
oraz wykonywać zadania charakterystyczne dla działalności 
marketingowej i reklamowej, interpretuje i przedstawia 
rozwiązania stosowane w firmach usługowych i handlowych   

K_U01 
K_U05 
K_U16 
K_U17 
K_U18 

S_U03 
analizuje i opracowuje rozwiązania prostych problemów z 
zakresu marketingu usług i handlu (studia przypadków) 

K_U01 
K_U07 
K_U09 
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S_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności badawcze 
pozwalające na krytyczne analizowanie przykładów badań 
oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z 
dziedziny marketing i zarządzanie sprzedażą; potrafi 
sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki 
(oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

K_U02 
K_U03 
K_U10 
K_U17 

S_U05 

stosować profesjonalne techniki (w tym informacyjno-
komunikacyjne), narzędzia i aparatury  badawcze oraz 
metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do 
realizacji zadań praktycznych związanych z marketingiem i 
zarządzaniem sprzedażą 

K_U02 
K_U03 
K_U04 

S_U06 

dokonać oceny, krytycznej analizy podstawowych zjawisk 
społecznych w kontekście pracy związanej z syntezą i 
interpretacją przekazów medialnych oraz praktycznym 
przygotowaniem kampanii reklamowych 

K_U01 
K_U12 
K_U16 
K_U17 

S_U07 

właściwie wykonywać zadania również w warunkach w pełni 
nieprzewidywalnych, analizować przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych, 
gospodarczych i organizacyjnych 

K_U03 
K_U07 
K_U16 
K_U17 

S_U08 

zorganizować pracę własną i współdziałać z innymi (także o 
charakterze interdyscyplinarnym), zaplanować działania 
promocyjne dla instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji 

K_U08 
K_U11 
K_U13 
K_U14 
K_U15 

S_U09 

zastosować właściwe metody, narzędzia, techniki (w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) w 
kierunku gromadzenia danych, przetworzenia ich, a także 
interpretacji i prezentacji wyniki badań końcowych z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 

K_U02 
K_U03 
K_U08 
K_U14 
K_U18 

S_U10 

samodzielnie planować własny rozwój i rozwój innych osób, 
potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną oraz 
zespołową, aktywnie działając w ramach tych prac ocenia 
różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich 

K_U11 
K_U13 
K_U14 
K_U18 

S_U11 

ocenić przydatność typowych metod, procedur, narzędzi i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
płaszczyznami  marketingu oraz zarządzania sprzedażą   

K_U05 
K_U14 
K_U17 

S_U12 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności marketingowej, przewiduje skutki 
prawne i moralne podejmowanych działań, służących 
zapewnieniu sprawnego i skutecznego zarządzania 
sprzedażą 

K_U05 
K_U08 
K_U18 

S_U13 

wykorzystać pogłębione umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i w 
języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w zakresie marketingu i 
zarządzania sprzedażą, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_U08 
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S_U14 

identyfikować zachowania i preferencje konsumentów i 
rozważać ich wpływ na wybór form reklamy poprzez 
właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących 

K_U11 
K_U12 
K_U16 

S_U15 

wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej, 
przeprowadzić ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz 
wyznaczyć marketingowe cele strategiczne do zrealizowania 
w wybranym segmencie rynku 

K_U02 
K_U05 
K_U10 
K_U11 
K_U15 
K_U16 

S_U16 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi w 
obszarze tematów związanych ze sprzedażą i marketingiem 
oraz posiada umiejętność przedstawiania swojego 
stanowiska oraz  precyzyjnego porozumiewania się i 
dyskutowania, z różnymi podmiotami wykorzystując 
specjalistyczną terminologię; potrafi inicjować i 
podtrzymywać interakcje komunikacyjne 

K_U08 
K_U12 
K_U13 

S_U17 

asystować, pomagać i aktywnie uczestniczyć we wszystkich 
zadaniach związanych z różnymi stanowiskami, 
powiązanymi z działalnością marketingową i zarządzaniem 
sprzedażą 

K_U08 
K_U13 
K_U14 
K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

stałego dokształcania się w obszarze wymagań z zakresu 
marketingu i zarządzania sprzedażą. Jest przygotowany do 
samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uwzględniania 
opinii ekspertów i doskonalenia umiejętności praktycznych 

K_K01 
K_K07 

S_K02 

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego; jest gotowy 
do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 
realizacji indywidualnych i zespołowych prac w zakresie 
problematyki marketingu i zarządzania sprzedażą 

K_K02 
K_K07 

S_K03 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny indywidualnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości i ograniczeń; jest przygotowany do 
przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów, rozwiązywania konfliktów, również w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian, także w 
aspekcie marketingu i zarządzania sprzedażą 

K_K03 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania 
w działaniach marketingowych związanych z reklamą, 
handlem i usługami, wykazuje inicjatywę i samodzielność w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
rozumie etyczny wymiar w relacjach międzyludzkich 

K_K04 
  

S_K05 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego i życia kulturalnego, zaangażowania się w 
projekty (gospodarcze, obywatelskie) służące 
społeczeństwu lokalnemu i globalnemu oraz podejmowania 

K_K05 
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działań zmierzających do poprawy warunków 
funkcjonowania organizacji, uwzględniając aspekty prawne i 
ekonomiczne 

S_K06 

samodzielnego zarządzania zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi w organizacjach 
różnego typu, określa priorytety sprzyjające realizacji 
określonych przez siebie lub innych celów i zadań, ocenia 
proponowane rozwiązania, uczestniczy w  pracach 
grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie 

K_K06 

S_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając  
o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje  
i realizuje działania zawodowe z zakresu problematyki 
zarządzania, cechuje go wysoki poziom etyki zawodowej 

K_K07 

S_K08 

myślenia i praktycznego działania w sposób przedsiębiorczy, 
wykazuje cechy wysokiej odpowiedzialności społecznej, 
biorąc udział w działaniach i inicjując działania na rzecz 
interesu publicznego w zakresie działań związanych z 
problematyką marketingu i zarządzania sprzedażą 

K_K06 
K_K08 

 
Efekty uczenia się na specjalności: Marketing i zarządzanie sprzedażą  
są osiągane w wyniku realizacji niżej wymienionych przedmiotów: 
 
Analiza rynku 
E-marketing 
Marketing handlu i usług 
Metody i techniki reklamy 
Psychologia handlu i reklamy 
Systemy zarządzania relacjami z klientami 
Strategie i plany marketingowe 
Techniki komunikacji i sprzedaży marketingowej 
Zachowania konsumentów 
 

 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DO SPECJALNOŚCI: ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP 

 
Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP w oparciu 

o międzynarodowe akty prawne, standardy i normy regulujące ochronę informacji, posiada 
wiedzę dotyczą wymogów bezpieczeństwa systemów informacyjnych w Polsce oraz takich 
organizacjach, jak Unia Europejska czy NATO. Ukończenie specjalności daje mu podstawy 
przygotowania do przeprowadzenia audytów systemów informatycznych uwzględniających 
aspekty jakości i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do uzyskania najwyższego 
statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, 
zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.  

Absolwent specjalności zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP może 
pracować na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem BHP w państwowych  
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i prywatnych zakładach pracy, administracji rządowej i samorządowej jako menadżer  
i specjalista BHP. 
 
 
 

nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: studia niestacjonarne 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym najważniejsze aspekty (fakty, 
obiekty i zjawiska także prawne) związane z audytem i 
kontrolą  bezpieczeństwa systemów informacyjnych, 
kompetencje audytorów, elementy planu i procesu audytu i 
zastosowanie tej wiedzy w działalności zawodowej 

K_W01 
K_W02 
K_W12 

S_W02 

posiada wiedzę zaawansowaną na temat istoty i systemów 
bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji oraz 
najważniejsze problemy w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony informacji, zna i rozumie zagrożenia 
bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, z 
zastosowaniem tej wiedzy w praktyce 

K_W02 
K_W07 
K_W09 
K_W12 

S_W03 

posiada wiedzę zaawansowaną na temat wybranych 
procedur związanych z wydawaniem poświadczenia 
bezpieczeństwa informacji i przetwarzaniem informacji 
niejawnych oraz danych osobowych 

K_W02 
K_W04 
K_W07 
K_W09 

S_W04 

teorie i sposoby projektowania i prowadzenia badań w 
zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w 
organizacji, a w szczególności zna i rozumie metody, techniki 
i narzędzia badawcze oraz stosuje praktycznie tę wiedzę w 
działalności zawodowej  

K_W03 
K_W10 
K_W12 

S_W05 

fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i zasady 
postępowania audytorskiego oraz pokontrolnego, a także 
procedury i normy prawne zapewniające bezpieczeństwo 
informacji, zorientowane na zastosowanie praktyczne 

K_W03 
K_W09 
K_W10 
K_W14 

S_W06 

ma wiedzę zaawansowaną z zakresu ochrony danych 
osobowych i baz danych oraz możliwości zabezpieczenia 
danych osobowych w różnego rodzaju instytucjach 

K_W01 
K_W04 
K_W07 

S_W07 

posiada wiedzę uporządkowaną i poszerzoną na temat 
zasad i norm etycznych dotyczących użytkowania systemów 
informatycznych, działań kontrolnych i audytorskich oraz 
służby BHP 

K_W09 
K_W12 

 

S_W08 
ma wiedzę na poziomie zaawansowanym, dotyczącą 
procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 

K_W05 
K_W06 
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w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z 
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz działań z 
zakresu BHP 

K_W08 
K_W12 

S_W09 

podstawowy proces planowania i organizowania 
bezpieczeństwa informacyjnego wraz z BHP w różnego 
rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach oraz o 
konieczności wprowadzania niezbędnych zmian, 
zwiększających bezpieczeństwo 

K_W03 
K_W06 
K_W10 
K_W11 

S_W10 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania działalności zawodowej w odniesieniu do 
działań bezpieczeństwa informacji i ochrony pracy, , w tym 
podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W05 
K_W09 
K_W12 

S_W11 

proces i strukturę oceny ryzyka zawodowego w zakładzie 
pracy, uwzględniając różnorodne czynniki środowiska pracy 
i jego zagrożenia 

K_W04 
K_W07 

S_W12 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane 
z prawidłowym funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa, 
zwłaszcza podstaw projektowania ergonomicznego, 
uwzględniające także ergonomię wyrobu 

K_W02 
K_W05 
K_W14 

S_W13 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, zasady bezpieczeństwa w 
przedsiębiorstwie, w tym zasady w zakresie funkcjonowania 
i zarządzania BHP w organizacji, oceną ryzyka 
zawodowego, wdrażaniem norm bezpieczeństwa i jakości 

K_W02 
K_W11 
K_W12 
K_W14 

S_W14 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone 
stanowiska pracy, powiązane z tematyką zarządzania 
bezpieczeństwem informacji i BHP, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne, uwzględniając także formy 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

K_W08 
K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez identyfikację, 
krytyczną analizę i ocenę skutków zagrożenia 
bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska 

K_U01 
K_U05 
K_U07 
K_U16 

S_U02 

zastosować właściwe normy prawne w praktyce, w 
odniesieniu do problematyki zarządzania bezpieczeństwem 
informacji i BHP 

K_U07 
K_U09 
K_U11 
K_U17 

S_U03 

omówić proces zabezpieczania baz danych oraz systemów 
informatycznych zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
ich funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych, 
uwzględniając czynnik ludzki 

K_U05 
K_U07 
K_U14 
K_U15 

S_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności badawcze 
pozwalające na krytyczne analizowanie przykładów badań 
oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z zakresu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz BHP; potrafi 
sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki 
(oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U08 
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S_U05 

stosować profesjonalne techniki (w tym informacyjno-
komunikacyjne), narzędzia i aparatury  badawcze oraz 
metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do 
realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem 
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz BHP 

K_U03 
K_U04 
K_U11 

 

S_U06 

omówić podstawowy proces związany z zabezpieczaniem 
baz danych oraz systemów informatycznych  zgodnie z 
obowiązującymi normami prawnymi oraz ich funkcjonowanie 
w sytuacjach kryzysowych 

K_U05 
K_U07 
K_U14 
K_U16 
K_U17 

S_U07 

planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, 
współdziałać z innymi w ramach tych prac i kierować 
procesami bezpieczeństwa, między innymi w administracji 
państwowej i samorządowej, w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP 

K_U08 
K_U11 
K_U12 
K_U13 
K_U14 

S_U08 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł  informacji z 
nich pochodzących, dokonać oceny, krytycznej analizy 
systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji, 
na podstawie dostępnych danych oraz potrafi zaplanować i 
podjąć działanie w sytuacji zagrożenia i kryzysu 

K_U01 
K_U05 
K_U07 
K_U15 
K_U16 

S_U09 

formułować i rozwiązywać problemy typowe dla zarządzania 
bezpieczeństwem informacji i BHP, identyfikować i oceniać 
skutki zagrożenia bezpieczeństwa zwłaszcza w obszarze 
nowoczesnych technologii informacyjnych 

K_U15 
K_U16 
K_U17 
K_U18 

S_U10 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
zawodowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji oraz BHP, gromadzić, przetwarzać oraz 
udostępniać informacje z wykorzystaniem zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 

K_U10 
K_U13 
K_U14 
K_U15 

S_U11 

ocenić przydatność typowych metod, procedur, narzędzi i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
płaszczyznami  zarządzania bezpieczeństwem informacji 
oraz BHP, ochrony baz danych, projektowania 
ergonomicznego 

K_U05 
K_U09 
K_U17 

S_U12 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP, przewiduje skutki 
prawne i moralne podejmowanych działań 

K_U11 
K_U17 
K_U18 

S_U13 

wykorzystać pogłębione umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i w 
języku obcym, na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U04 
K_U08 
K_U10 

S_U14 
dokonać krytycznej oceny w kierunku zarządzania ryzykiem 
zawodowym, obejmującego różnego rodzaju normy, 

K_U01 
K_U05 
K_U15 
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struktury i instytucje, zwłaszcza dla potencjalnych sytuacji 
kryzysowych 

S_U15 

szczegółowo przeanalizować i zastosować procedury 
działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa w 
określonej sytuacji i na określonym stanowisku, 
wykorzystując dostępne dane i umiejętności komunikacyjne, 
w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 

K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U08 

S_U16 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej 
analizy i syntezy poszczególnych zjawisk i zachowań 
społecznych, zachodzących w środowisku zakładu pracy, 
potrafi je wykorzystać w praktyce; potrafi zarządzać 
bezpieczeństwem w zakładzie pracy, uwzględniając 
odpowiednie regulacje prawne, instrukcje bezpieczeństwa, 
aspekty psychologiczne i oceny ryzyka zawodowego 

K_U11 
K_U12 
K_U14 

S_U17 

analizować i stosować procedury bezpieczeństwa dotyczące 
projektowania i diagnostyki ergonomicznej oraz potrafi 
identyfikować i oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa w 
zakresie dotyczącym ergonomii 

K_U02 
K_U05 
K_U10 
K_U14 

S_U18 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi w 
obszarze tematów związanych z bezpieczeństwem 
informacji i BHP oraz posiada umiejętność przedstawiania 
swojego stanowiska oraz  precyzyjnego porozumiewania się 
i dyskutowania, z różnymi podmiotami wykorzystując 
specjalistyczną terminologię; potrafi inicjować i 
podtrzymywać interakcje komunikacyjne 

K_U08 
K_U12 
K_U13 
K_U16 

S_U19 

asystować, pomagać i aktywnie uczestniczyć we wszystkich 
zadaniach związanych z różnymi stanowiskami, 
powiązanymi z zadaniami dotyczącymi zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP na wielu 
płaszczyznach 

K_U13 
K_U14 
K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zachowania szacunku 
do odmiennych poglądów, uwzględniając opinie ekspertów, 
a także uznawania wiedzy w kierunku osiągania wspólnych 
celów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego w obszarze 
wymagań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji oraz BHP  

K_K01 
K_K02 

S_K02 

wypełniania zobowiązań społecznych; podejmowania 
nowych wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań w zakresie 
problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 
BHP 

K_K02 
K_K07 

S_K03 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny indywidualnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości i ograniczeń; jest przygotowany do 

K_K03 
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przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian, także w 
aspekcie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 
BHP 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania 
w diagnozowaniu i badaniu problemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP w ramach kierunku 
zarządzanie, wykazuje inicjatywę i samodzielność w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
rozumie etyczny wymiar w relacjach międzyludzkich  

K_K04 
  

S_K05 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego i życia kulturalnego, zaangażowania się w 
projekty (gospodarcze, obywatelskie) służące 
społeczeństwu lokalnemu i globalnemu oraz podejmowania 
działań zmierzających do poprawy warunków 
funkcjonowania organizacji, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji oraz BHP 

K_K05 

S_K06 

samodzielnego zarządzania zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi w organizacjach 
różnego typu, określa priorytety sprzyjające realizacji 
określonych przez siebie lub innych celów i zadań, ocenia 
proponowane rozwiązania, uczestniczy w  pracach 
grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji oraz BHP 

K_K06 

S_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając  
o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje  
i realizuje działania zawodowe z zakresu problematyki 
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz BHP, cechuje 
go wysoki poziom etyki zawodowej 

K_K07 

S_K08 

myślenia i praktycznego działania w sposób przedsiębiorczy, 
wykazuje cechy wysokiej odpowiedzialności społecznej, 
biorąc udział w działaniach i inicjując działania na rzecz 
interesu publicznego w zakresie działań związanych z 
problematyką zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 
BHP 

K_K06 
K_K08 

 
Efekty uczenia się na specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP 
są osiągane w wyniku realizacji niżej wymienionych przedmiotów: 
 
Audyt bezpieczeństwa informacji 
Etyka zawodowa w służbie BHP 
Ocena ryzyka zawodowego 
Ochrona danych osobowych i baz danych 
Podstawy prawne bezpieczeństwa informacji 
Podstawy projektowania ergonomicznego 
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Podstawy zarządzania BHP w organizacji 
Regulacje prawne ochrony pracy 
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji 
 
 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DO SPECJALNOŚCI: AUDYT I KONTROLA JAKOŚCI 
ZARZĄDZANIA 

 
Absolwent specjalności Audyt i kontrola jakości zarządzania posiada wiedzę  

i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera. Potrafi 
kreować właściwe postawy w kontaktach z osobami audytowanymi i kontrolowanymi. Potrafi 
przeprowadzić badanie audytorskie oraz sporządzić dokumentację, a także przeprowadzić i 
zaplanować czynności pokontrolne.  Zna europejskie normy jakości oraz potrafi zastosować 
je w praktyce. Absolwent posiada również rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy 
etycznego wymiaru pracy związanej z czynnościami audytora  
i kontrolera, jest przygotowany do współpracy w grupie.  

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podjęcie 
pracy we wszelkich instytucjach, firmach, organizacjach w komórkach kontroli i audytu. 
Przygotowany jest do prowadzenia działań związanych z controllingiem. 
 
 

nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 
poziom: studia pierwszego stopnia 
profil: profil praktyczny 
forma studiów: studia niestacjonarne 

Symbol SPECJALNOŚCIOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

S_W01 

w stopniu zaawansowanym aspekty najważniejsze (fakty, 
obiekty i zjawiska także prawne), związane z audytem i 
kontrolą  bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
kompetencje audytorów, elementy planu i procesu audytu, 
techniki badań audytorskich, stosując tę wiedzę w 
działalności zawodowej 

K_W01 
K_W02 
K_W14 

 

S_W02 

istotę bezpieczeństwa na poziomie zaawansowanym, zna i 
rozumie najważniejsze problemy audytu, tematykę 
bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz norm jakości, w 
odniesieniu do różnorodnych systemów zarządzania 
organizacyjnego 

K_W02 
K_W05 
K_W07 
K_W09 

S_W03 

podstawowe standardy, normy prawne oraz procedury 
działań audytorskich i kontrolnych, także w aspekcie badania 
i sporządzania dokumentacji oraz elementów standaryzacji i 
normalizacji a także zarządzania ryzykiem i analizą ryzyka 

 
K_W10 
K_W12 

 

S_W04 

teorie i sposoby projektowania i prowadzenia badań w 
zakresie audytu i kontroli jakości zarządzania, a w 
szczególności zna i rozumie metody, techniki i narzędzia 

K_W01 
K_W03 
K_W10 
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badawcze oraz stosuje praktycznie tę wiedzę w działalności 
zawodowej 

S_W05 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania  dotyczące działań kontrolnych i 
audytorskich oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W06 
K_W09 
K_W11 

S_W06 

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania i 
organizowania procesu bezpieczeństwa i kontroli jakości 
zarządzania wraz z audytem w różnego rodzaju 
przedsiębiorstwach i instytucjach oraz konieczności 
wprowadzania niezbędnych zmian, uwzględniając wpływ 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych 

K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W11 

 

S_W07 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości 
zorientowanej na bezpieczeństwo, w tym zasady 
postępowania audytorskiego i pokontrolnego oraz procedury 
zapewniające bezpieczeństwo, wykorzystuje tę wiedzę w 
praktyce 

K_W02 
K_W09 
K_W13 

 

S_W08 

europejskie normy jakości oraz standardy audytu, 
postępowania po-audytorskiego i pokontrolnego, 
uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, prawne, 
etyczne i inne w konkretnym środowisku zawodowym 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W09 
K_W12 

S_W09 

warsztat pracy oraz wymagania kwalifikacyjne na określone 
stanowiska pracy, związane z tematyką audytu i kontroli 
jakości zarządzania, zorientowane na zastosowanie 
praktyczne, uwzględniając także formy rozwoju 
indywidualnej przedsiębiorczości 

K_W08 
K_W13 

S_W10 

posiada wiedzę w stopniu zaawansowanym w kierunku 
funkcjonowania danej placówki, jej specyfikacji w aspekcie 
formalnoprawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty 
audytu i kontroli jakości zarządzania, z zastosowaniem 
praktycznym tej wiedzy 

K_W06 
K_W08 
K_W11 
K_W13 

S_W11 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, metody i strategie w poszczególnych 
obszarach działalności przedsiębiorstwa: badania ryzyka i 
analizy ryzyka, technik badań audytowych i kontrolnych 

K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_W12 

S_W12 
podstawowy zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności 
audytora, odpowiadającego za standardy audytu i kontroli 
wewnętrznej, audytu i kontroli systemów informatycznych 

K_W09 
K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

S_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę poprzez szczegółowe 
wyjaśnienie organizacji systemów bezpieczeństwa i 
zarządzania oraz normy jakości występujące i obowiązujące 
w Polsce i UE, wskazuje na ich rolę społeczną we 
współczesnej rzeczywistości 

K_U01 
K_U07 
K_U09 
K_U16 

S_U02 

zastosować właściwe normy prawne w praktyce, w 
odniesieniu do badania i sporządzania dokumentacji, 
standaryzacji i normalizacji oraz standardów audytu 
wewnętrznego i kontroli jakości zarządzania 

K_U09 
K_U10 
K_U18 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

 z siedzibą w Poznaniu 
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

PROGRAM STUDIÓW  
DLA KIERUNKU, POZIOMU I PROFILU  

EDYCJA 2022 

 
 

S_U03 

omówić proces kontroli i audytu, uwzględniając  standardy 
europejskie oraz w  zgodzie z obowiązującymi normami; 
rozumie ich funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych, 
uwzględniając czynnik ludzki 

K_U02 
K_U05 
K_U13 
K_U17 

S_U04 

wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności badawcze 
pozwalające na krytyczne analizowanie przykładów badań 
oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z 
dziedziny audytu i kontroli jakości zarządzania; potrafi 
sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki 
(oraz wskazywać kierunki dalszych badań) 

K_U02 
K_U03 
K_U10 

S_U05 

stosować profesjonalne techniki (w tym informacyjno-
komunikacyjne), narzędzia i aparatury  badawcze oraz 
metody, procedury i specjalistyczne umiejętności do 
realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem 
audytu i kontroli jakości zarządzania  

K_U03 
K_U04 
K_U05 

 

S_U06 

planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, 
współdziałać z innymi w ramach tych prac i kierować 
procesami bezpieczeństwa, między innymi w administracji 
państwowej i samorządowej, w zakresie audytu i kontroli 
jakości zarządzania  

K_U08 
K_U11 
K_U12 
K_U14 
K_U15 

S_U07 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł  informacji z 
nich pochodzących, dokonać oceny, krytycznej analizy 
systemu zarządzania jakością na podstawie dostępnych 
danych oraz potrafi zaplanować i podjąć działanie w sytuacji 
zagrożenia i kryzysu 

K_U01 
K_U09 
K_U11 
K_U16 
K_U18 

S_U08 

formułować i rozwiązywać problemy typowe dla procesu 
audytorskiego i zarządzania jakością, identyfikować i 
oceniać skutki zagrożenia bezpieczeństwa zwłaszcza w 
obszarze nowoczesnych technologii informacyjnych, w 
odniesieniu do działań audytorsko-kontrolnych w obszarze 
zarządzania 

K_U01 
K_U05 
K_U13 
K_U17 

S_U09 

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
zawodowe z zakresu audytu i kontroli jakości zarządzania, 
gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z 
wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 

K_U08 
K_U10 
K_U11 
K_U13 
K_U15 

S_U10 

ocenić przydatność typowych metod, procedur, narzędzi i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
płaszczyznami  audytu i bezpieczeństwa,  standaryzacji i 
normalizacji, analizy ryzyka, badania i przygotowania 
dokumentów 

K_U05 
K_U08 
K_U13 
K_U17 

S_U11 

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności audytora, przewiduje skutki 
prawne i moralne podejmowanych działań służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności zarządzania 

K_U17 
K_U18 

 

S_U12 

wykorzystać pogłębione umiejętności przygotowania 
wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i w 
języku obcym, na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

K_U04 
K_U06 
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Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie audytu i kontroli 
jakości zarządzania, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł  

S_U13 

dokonać krytycznej oceny w kierunku zarządzania ryzykiem, 
obejmującego różnego rodzaju struktury i instytucje, 
zwłaszcza dla potencjalnych sytuacji kryzysowych 

K_U05 
K_U07 
K_U09 
K_U11 

S_U14 

szczegółowo analizować i stosować procedury działań na 
wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa na 
określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane, w 
tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 

K_U07 
K_U09 
K_U13 
K_U14 

S_U15 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi w 
obszarze tematów związanych audytem i kontrolą jakości 
zarządzania oraz posiada umiejętność przedstawiania 
swojego stanowiska oraz  precyzyjnego porozumiewania się 
i dyskutowania, z różnymi podmiotami wykorzystując 
specjalistyczną terminologię; potrafi inicjować i 
podtrzymywać interakcje komunikacyjne 

K_U04 
K_U06 
K_U08 
K_U12 
K_U14 
K_U16 

S_U16 

wykorzystywać posiadaną wiedzę, posługiwać się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 
interpretowania oraz zastosowania działań zapewniających 
profesjonalne zarządzanie ryzykiem, właściwe 
postępowanie audytorskie i pokontrolne, standardy audytu 
wewnętrznego; potrafi rozwiązywać konkretne problemy 
związane systemami kontroli wewnętrznej, prognozować ich 
przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań 

K_U01 
K_U07 
K_U10 
K_U15 
K_U17 
K_U18 

S_U17 

analizować, wdrażać i stosować procedury przeciwdziałania 
niezgodnych z prawem działań w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem, uwzględniając rolę systemów kontroli 
wewnętrznej 

K_U07 
K_U09 
K_U14 
K_U16 

S_U18 

asystować, pomagać i aktywnie uczestniczyć we wszystkich 
zadaniach związanych z różnymi stanowiskami, 
powiązanymi z zadaniami dotyczącymi audytu i kontroli 
jakości zarządzania 

K_U11 
K_U13 
K_U14 
K_U15 
K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

S_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zachowania szacunku 
do odmiennych poglądów, uwzględniając opinie ekspertów, 
a także uznawania wiedzy w kierunku osiągania wspólnych 
celów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego w obszarze wymagań z zakresu audytu i kontroli 
jakości zarządzania 

K_K01 
K_K07 

S_K02 

wypełniania zobowiązań społecznych; podejmowania 
nowych wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 
indywidualnych i zespołowych działań w zakresie 
problematyki audytu i kontroli jakości zarządzania 

K_K02 
K_K07 
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S_K03 

pracy nad własnym rozwojem w toku działalności 
profesjonalnej, dokonuje oceny indywidualnych kompetencji, 
posiada wiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz 
osobistych możliwości i ograniczeń; jest przygotowany do 
przekonywania, negocjowania, przekazywania własnych 
poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian, także w 
aspekcie audytu i kontroli jakości zarządzania 

K_K03 

S_K04 

przestrzegania i stosowania zasad etycznego postępowania 
w diagnozowaniu i badaniu problemów audytu i kontroli 
jakości zarządzania w ramach kierunku zarządzanie, 
wykazuje inicjatywę i samodzielność w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz rozumie 
etyczny wymiar relacji międzyludzkich 

K_K04 
  

S_K05 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego i życia kulturalnego, zaangażowania się w 
projekty (gospodarcze, obywatelskie) służące 
społeczeństwu lokalnemu i globalnemu oraz podejmowania 
działań zmierzających do poprawy warunków 
funkcjonowania organizacji, w tym także podczas realizacji 
projektów społecznych z zakresu audytu i kontroli jakości 
zarządzania 

K_K05 

S_K06 

samodzielnego zarządzania zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi w organizacjach 
różnego typu, określa priorytety sprzyjające realizacji 
określonych przez siebie lub innych celów i zadań, ocenia 
proponowane rozwiązania, uczestniczy w  pracach 
grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie z zakresu audytu i kontroli 

K_K06 

S_K07 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, dbając  
o dorobek i tradycje zawodu, oraz konsekwentnie projektuje  
i realizuje działania zawodowe z zakresu problematyki 
audytu i kontroli jakości zarządzania, cechuje go wysoki 
poziom etyki zawodowej 

K_K07 

S_K08 

myślenia i praktycznego działania w sposób przedsiębiorczy, 
wykazuje cechy wysokiej odpowiedzialności społecznej, 
biorąc udział w działaniach i inicjując działania na rzecz 
interesu publicznego w zakresie działań związanych z 
problematyką audytu i kontroli jakości zarządzania  

K_K06 
K_K08 

 
Efekty uczenia się na specjalności: Audyt i kontrola jakości zarządzania 
są osiągane w wyniku realizacji niżej wymienionych przedmiotów: 
 
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem 
Audyt i kontrola systemów informatycznych 
Badanie i sporządzanie dokumentacji 
Europejskie normy jakości 
Postępowanie poaudytorskie i pokontrolne 
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Standardy audytu wewnętrznego 
Standaryzacja i normalizacja 
Systemy kontroli wewnętrznej 
Techniki badań audytorskich i kontrolerskich 
 
 


