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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW III STOPNIA  
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA  
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH  
Z ZAKRESU NAUK O ZARZ ĄDZANIU 
 
 
Charakterystyka studiów doktoranckie w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie ekonomii, w 
dyscyplinie nauk o zarządzaniu 
 
1. Nazwa kierunku: studia doktoranckie w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie ekonomii, w 

dyscyplinie nauk o zarządzaniu 
2. Poziom studiów: III stopień 
3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
4. Tryb kształcenia: stacjonarny i niestacjonarny 
5. Tytuł uzyskiwany przez absolwenta: absolwent studiów doktoranckich 
6. Przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej, do których 

odnoszą się efekty kształcenia: 
− obszar kształcenia: obszar nauk społecznych 
− dziedzina kształcenia: Nauki ekonomiczne 
− dyscyplina kształcenia: Nauki o zarządzaniu 
 

Studia doktoranckie w dyscyplinie zarządzania naleŜą do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach 
obszaru kształcenia Nauki społeczne. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów doktoranckie 
w dyscyplinie zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych 
dla kierunku: 
nauki o organizacji i zarządzaniu  
ekonomii 
filozofii, 
ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia,socjologia, prawo, politologia 

 
Wszystkie przekazywane treści w ramach studiów łączy przedmiot badania (uporządkowana 
zbiorowość jednostek ludzkich oraz wyróŜnionych relacji i powiązań, jakie modelują dąŜenie tych 
zbiorowości do osiągania określonych atrybutów (np. wartości ekonomicznych). 

 
7. Związek z misją uczelni i strategią jej rozwoju. 

Studia III stopnia w dyscyplinie Zarządzanie bezpośrednio wpisuje się w misję Uniwersytetu 
Ekonomicznego, który „kształci […] menedŜerów dla gospodarki i administracji publicznej, jak równieŜ 
sektora organizacji pozarządowych w warunkach indywidualizacji procesu kształcenia oraz 
internacjonalizacji studiów i rynku pracy”, a zatem musi rozwijać badania naukowe, które temu 
kształceniu słuŜą. Jednym z warunków prowadzenia takich badań jest odpowiednio wykształcona kadra 
badaczy naukowych, która zgodnie z misją Uniwersytetu charakteryzuje się uznanym autorytetem w 
środowisku i kieruje się najlepszymi tradycjami akademickimi, postępując w duchu szacunku dla 
prawdy. 

 
8. Wskazanie ewentualnych dobrych praktyk lub wzorców krajowych i międzynarodowych 

wykorzystanych przy opisie efektów kształcenia. 
Przy opracowywaniu efektów kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie Zarządzanie wykorzystano: 

a) akty prawne tj.: w szczególności Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 
listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego, Dz.U. nr 
253/2011, poz. 1520, 

b) Autonomia programowa uczelni. Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyŜszego, pod. red. E. 
Chmieleckiej, MNiSW, 
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c) Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego?, MNiSW, 

d) deskryptory dublińskie, 
e) deskryptory KRK, 
f) strategie innych uczelni kształcących na studiach doktoranckich, których renoma jest znana na 

świecie, 
g) stan prawny i zwyczaje regulujące zachowania menedŜerów, przedsiębiorców, specjalistów 

organizacyjnych 
h) następujące dodatkowe załoŜenia 

− fundamentem kompetencji studenta studiów III stopnia są kompetencje, które wyznaczone 
zostały przez efekty Krajowe Ramy Kwalifikacyjne dla efektów kształcenia w zakresie nauk 
społecznych,  

− efekty studiów magisterskich w zakresie nauk społecznych powinny zostać pogłębione i 
rozszerzone w trakcie studiów doktoranckich; 

W powyŜszym kontekście stopień III studiów jest kontynuacją stopnia II i opiera się na fundamencie 
kompetencji uzyskanych na stopniu II. 
 
9. Ogólne cele kształcenia 

 
1. Poprzez zaangaŜowane studentów studiów III stopnia i kadry dydaktycznej oraz absolwentów - 

tworzenie środowiska społecznego wzmacniającego kompetencje naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu. 
2. Wyzwalanie skutecznych zachowań społecznych charakterystycznych dla badaczy i naukowców. 
3. Propagowanie etycznych i skutecznych wzorów zachowań badaczy i naukowców. 
4. Osiągniecie profilu absolwenta, który charakteryzuje się: 

− pogłębioną wiedzą o aktualnych nurtach w dziedzinie teorii organizacji i zarządzania oraz związków 
uprawianej nauki z innymi naukami, 

− pogłębioną wiedzą o epistemologii, metodologii, aksjologii nauk o zarządzaniu i organizowaniu 
− wiedzą dającą szansę na logiczne i konsekwentne uzasadnianie swoich tez i wniosków, metod badań, 
− zaawansowanymi umiejętnościami przygotowania i prowadzenia badań naukowych oraz prezentacji 

ich wyników przed róŜnymi grupami społecznymi, 
− wyróŜniającymi umiejętnościami krytycznej i twórczej dyskusji z przedstawicielami róŜnych podejść 

ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych, aksjologicznych 
− umiejętnością tworzenia społecznych warunków do prowadzenia badań, rozwoju nauki i 

Uniwersytetu, 
− światopoglądową otwartością, ale równocześnie świadomością załoŜeń, na których opiera swoje 

zachowania i wypowiedzi, 
− dąŜeniem do rozwoju osobistego i społecznego na zasadach uznanych w środowisku naukowców 

uniwersyteckich, 
− umiejętnością przyjmowania odpowiedzialności za prowadzone badania, ich wyniki i głoszone 

poglądy, 
− kompetencjami społecznymi, które urealniają jego zamierzenia badacze, tworzą i rozwijają 
środowisko uniwersyteckich naukowców, pozwalają dzielić się wiedzą i mobilizują innych do 
poszukiwania prawdy.  
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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

WIEDZA  

NR EFEKTU EFEKT 
Intencja zapisu, wynikająca 
z przyjętego profilu badacza 
i naukowca 

ZM_S3A_W01 Ma wiedzę pogłębioną w zakresie kluczowych ujęć 
ontologicznych, epistemologicznych i 
paradygmatów teorii organizacji i zarządzania oraz 
podstawową wiedzę o dominujących podejściach w 
teorii ekonomii, filozofii oraz ogólną wiedzę o 
systemie nauk społecznych i koncepcjach prawdy. 

Wiedza o 
ontologii/epistemologii 
zjawisk na poziomie ogólnym 
Ontologia/epistemologia  
Poziom ogólny 

ZM_S3A_W02 Ma wiedzę o zasadniczych róŜnicach pomiędzy 
konkurującymi koncepcjami opisu i tworzenia 
relacji pomiędzy róŜnymi rodzajami struktur i 
instytucji gospodarczych i pozagospodarczych (np. 
rolę przedsiębiorstwa, organizacji nono profit w 
róŜnych systemach społeczno-gospodarczych, 
prawnych). 

Wiedza o 
ontologii/epistemologii 
zjawisk gospodarczych i 
społecznych 

ZM_S3A_W03 Ma pogłębioną wiedzę o koncepcjach opisu, 
wyjaśniania i tworzenia relacji między częściami 
organizacji, składnikami zarządzania, kręgami 
kulturowymi, strukturami i instytucjami róŜnego 
typu (np. typy struktur organizacyjnych, 
przemysłu). 

Wiedza o 
ontologii/epistemologii 
zjawisk społecznych na 
poziomie lokalnym  

ZM_S3A_W04 Zna róŜnice pomiędzy koncepcjami opisu więzi 
społecznych wyróŜnianych w naukach o 
organizacji i zarządzaniu oraz zna krytyczne 
argumenty względem wyróŜnionych stanowisk 
teoretycznych (np. więzi społeczne w organizacjach 
o róŜnym typie kultury).  

Wiedza o 
ontologii/epistemologii 
pomagająca w zrozumieniu 
zjawisk z perspektywy 
zbiorowości 

ZM_S3A_W05 Zna róŜnice pomiędzy kluczowymi koncepcjami, 
które traktują człowieka, jako kreatora i uczestnika 
struktur organizacyjnych, przedsięwzięć, relacji 
międzyorganizacyjnych, w tym róŜnice pomiędzy 
teoriami przywództwa, zarządzania i 
organizowania. Wiedze tę lokuje na tle koncepcji 
społeczno-gospodarczych w skali makro, mezzo, 
mikro, w przekroju lokalnym i róŜnokulturowym, 
w aspekcie wielopoziomowej aktywności 
społecznej oraz osobistej. 

Wiedza o zasadach 
wyjaśniania roli i znaczenie 
człowieka. 
Wiedza o problemach 
determinizmu i woluntaryzmu 
człowieka oraz instytucji. 

ZM_S3A_W06 Posiada pogłębioną wiedzę o róŜnicach pomiędzy 
najistotniejszymi kategoriami metod badania i 
projektowania, modelowania organizacji i 
zarządzania, zna uwarunkowania ich stosowania 
oraz posiada wiedzę o adekwatnych do tych metod 
sposobach i narzędziach pozyskiwania, 
gromadzenia danych, ich analizy, wyjaśniania, 
wnioskowania na temat zjawisk i procesów 
organizacyjnych, zarządczych, społecznych. 

Wiedza o metodologii nauki 

ZM_S3A_W07 Zna koncepcje i sposoby budowania norm 
etycznych, prawnych, gospodarczych, które 
regulują: 
- praktykę organizacji i zarządzania, 
- zasady prowadzenia badań naukowych, 

Wiedza o podstawach 
aksjologii, etyki, moralności. 
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- zasady konstruowania teorii. 
Zna zasadnicze związki pomiędzy powyŜszymi 
normami, a innymi normami Ŝycia społecznego, 
gospodarczego w wybranych krajach i kulturach.  

ZM_S3A_W08 Posiada: 
- pogłębioną wiedzę o dynamice organizacji, 
procesu zarządzania,  
- podstawową o zmianach gospodarki, społecznych 
i środowiskowych.  

Wiedza o dynamice  zjawisk i 
teorii pozostająca w związku z 
załoŜeniami ontologicznymi/ 
epistemologicznymi/ 
metodologicznymi 

ZM_S3A_W09 Ma pogłębioną wiedzę na temat zmian teorii 
organizacji i zarządzania, rozpatrywanych w 
szerszym kontekście gospodarczym, społecznym, 
cywilizacyjnym, technicznym 

Wiedza o historia nauki, 
ewolucji poglądów 

ZM_S3A_W010 Posiada wiedzę o zasadniczych polskich i 
europejskich rozwiązaniach na temat ochrony 
własności intelektualnej, patentowej. 

Wiedza o ochronie wartości 
wytworów człowieka i 
społeczeństwa 

ZM_S3A_W011 Zna uwarunkowania i sposoby wspomagania 
rozwoju naukowego osób i zespołów oraz 
popularyzacji i upraktyczniania wyników badań 
naukowych w zakresie organizacji i zarządzania. 

Wiedza o praktycznych 
aspektach wykorzystania 
wyników badań 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

UMIEJ ĘTNOŚCI 

NR EFEKTU EFEKT 
Intencja zapisu, wynikająca 
z przyjętego profilu badacza 
i naukowca 

ZM_S3A_U01 Potrafi na podstawie wybranych załoŜeń 
teoretycznych  identyfikować i interpretować oraz 
wyjaśniać, zjawiska, zmiany i procesy gospodarcze, 
organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich 
uwarunkowaniami i złoŜonymi wzajemnymi 
relacjami. 

Umiejętność konstrukcji 
wypowiedzi zgodnie z 
narzuconymi lub przyjętymi 
załoŜeniami teoretycznymi 

ZM_S3A_U02 Umie stawiać problemy teoretyczne adekwatnie do 
przyjętych załoŜeń teoretycznych, pozyskiwać 
odpowiednie dane, tworzyć schematy wiarygodnego 
opisu, dobierać lub tworzyć odpowiednie metody 
analizy, rekomendować wielowymiarowe modele 
zjawisk róŜnej natury, waŜnych dla organizacji i 
zarządzania oraz oceniać krytycznie otrzymane 
rezultaty. 

Umiejętność identyfikacji 
problemów naukowych i 
przygotowania załoŜeń 
badawczych, modelowania 
zjawisk, w tym związków 
przyczynowo skutkowych 

ZM_S3A_U03 Potrafi stawiać i weryfikować hipotezy oraz oceniać 
proces postępowania badawczego. Potrafi stawiać 
przypuszczenia (propozycje) w oparciu o metody 
badań jakościowych oraz ocenić ich naukową 
wartość. 

Umiejętność oceny 
przeprowadzonego procesu 
badawczego z punktu 
widzenia kryterium prawdy i 
poprawności metodologicznej 

ZM_S3A_U04 Opierając się na poprawnym doborze 
zaawansowanych metod i narzędzi, potrafi 
prognozować przyszłe stany oraz przebieg procesów 
organizacji i zarządzania. 

Umiejętność prognozowania 

ZM_S3A_U05 Potrafi interpretować i podporządkować się w pracy 
naukowej systemom normatywnym odpowiednim dla 
środowiska naukowców, badaczy, szkolnictwa 
wyŜszego. 

Umiejętność 
podporządkowania się 
normom prawnym i 
zwyczajowym 

ZM_S3A_U06 Potrafi, w oparciu o róŜne systemy aksjologiczne 
formułować rozstrzygnięcia dylematów 
pojawiających się w pracy naukowej. 

Umiejętność identyfikacji 
dylematów pracy badacza i 
naukowca 

ZM_S3A_U07 Umie samodzielnie zaproponować procedurę 
naukowego badania, które pozwala na rozwiązanie 
złoŜonego problemu praktycznego z zakresu 
organizowania, zarządzania lub relacji między 
organizacją a jej środowiskiem. 

Umiejętność zastosowania 
zasad badań naukowych do 
identyfikacji i rozwiązywania 
problemów praktycznych. 

ZM_S3A_U08 Posiada umiejętność identyfikowania, nazywania i 
typizowania, analizowania problemów społecznych 
w organizacji i organizacji, jako całości, w oparciu o 
zaproponowane przez siebie procedury postępowania 
badawczego oraz umie poszukiwać i odnajdywać ich 
organizacyjne i zarządcze rozwiązania. 

Umie rekomendować 
praktyczne rozwiązania w 
oparciu o przyjęte kryterium 
prawdy. 

ZM_S3A_U9 Umie przygotować pisemne wypowiedzi (w języku 
ojczystym i obcym) charakteryzujące daną teorię 
organizacji i zarządzania lub jej składowe, a takŜe 
przygotować wypowiedź pisemną charakteryzującą 
konkretne badania i ich wyniki. 

Umiejętność komunikacji 
pisemnej ze środowiskiem 
naukowym 

ZM_S3A_U10 Umie przygotować ustne wypowiedzi (w języku 
ojczystym i obcym) charakteryzujące daną teorię 
organizacji i zarządzania lub jej składowe, a takŜe 

Umiejętność komunikacji 
ustnej ze środowiskiem 
naukowym. 
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przygotować wypowiedź ustną charakteryzującą 
konkretne badania i ich wyniki. 

ZM_S3A_U11 Wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i metody, 
potrafi pozyskiwać środki i zasoby do realizacji 
swoich zadań badawczych (np. pozyskiwanie 
grantów). 

Umiejętność tworzenia 
warunków do prowadzenia 
badań. 

ZM_S3A_U12 Umie podejmować racjonalnie decyzje o 
uczestnictwie w zespołach badawczych i umie 
określić swoje oczekiwania względem społecznego 
środowiska Uniwersytetu. 

Umie tworzyć społeczność 
Uniwersytetu 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

NR EFEKTU EFEKT 
Intencja zapisu, wynikająca 
z przyjętego profilu badacza 
i naukowca 

ZM_S3A_K01 Zna zasady uczenia się przez całe Ŝycie oraz potrafi 
tworzyć środowiskowe programy swojego rozwoju 
naukowego. 

Posiada kompetencje stałego 
doskonalenia się w 
środowisku naukowców i 
praktyków. 

ZM_S3A_K02 Jest przygotowany do aktywnego przyjmowania 
roŜnych ról w zespołach badawczych oraz potrafi 
zainicjować wśród członków zespołu procesy 
kreatywnego myślenia i uruchomić procesy badań 
naukowych.. 

Posiada kompetencję pracy w 
zespołach naukowych 

ZM_S3A_K03 Potrafi określać priorytety dla organizacji badań 
naukowych w zakresie teorii organizacji i zarządzania 
oraz kierować pracami kierunku ich osiągnięcia. 

Potrafi koncentrować wysiłki 
badawcze i kierować pracami 
własnymi i innych. 

ZM_S3A_K04 Potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy w 
zakresie zarządzania i organizowania oraz badań 
prowadzonych w tym zakresie. 

Potrafi zrozumieć źródła 
dylematów środowiska 
naukowego i praktyków. 

ZM_S3A_K05 Umie uczestniczyć w budowaniu projektów 
społecznych wykorzystujących wiedzę naukową. 

Potrafi upraktyczniać wiedzę 
naukową 

ZM_S3A_K06 Potrafi doskonalić warsztat badawczy i rozszerzać 
swoją wiedzę w sposób tworzący spójny obraz nauki. 

Potrafi doskonalić swój 
warsztat i integrować wiedzę.  

ZM_S3A_K07 Jest przygotowany do kreowania rozwoju społecznego, 
gospodarczego, organizacyjnego Uniwersytetu. 

Potrafi tworzyć warunki 
społeczne rozwoju 
społecznego Uniwersytetu 

 


