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0
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1
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1 ZRZ1_W03

Ma wiedzę na temat najistotniejszych relacji 

między strukturami i instytucjami w gospodarce w 

wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym 

oraz wiedzę o typach relacji pomiędzy częściami 

struktur wielkich organizacji.

2 ZRZ1_W04

Zna rodzaje różnych więzi społecznych, a 

szczególnie tych, wyróżnianych w naukach 

ekonomicznych oraz naukach o organizacji i 

zarządzaniu.

3 ZRZ1_W06

Zna najczęściej wykorzystywane w teorii i praktyce 

metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia 

danych, a także ich analizy, wyjaśniania oraz 

wnioskowania na temat zjawisk i procesów 

społeczno-gospodarczych, organizacyjnych i 

zarządzania.

4 ZRZ1_W08

Ma wiedzę o podstawowych zmiennych, 

odzwierciedlających charakter, dynamikę, skalę 

zmian procesów społecznych i gospodarczych, 

organizacyjnych oraz ich konsekwencje i 

uwarunkowania.

5 ZRZ1_U01

Potrafi identyfikować i interpretować oraz 

wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, 

organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich 

uwarunkowaniami.

6 ZRZ1_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizowania podstawowych 

procesów i zjawisk gospodarczych, 

organizacyjnych, społecznych, zarządczych.

7 ZRZ1_U03

Potrafi identyfikować przyczyny oraz 

przeprowadzić w kilku wymiarach analizę 

uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, 

organizacyjnych, społecznych, zarządczych.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego

Ocena realizacji efektu

(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")
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8 ZRZ1_U05

Potrafi wykorzystać wiedzę o jednoznacznych i 

spójnych regułach, zasadach, wytycznych 

organizowania, zarządzania oraz normach 

prawnych i etycznych regulujących 

funkcjonowanie i zmiany struktur społeczno-

gospodarczych niewielkich rozmiarów i złożoności.

9 ZRZ1_U07

Potrafi, według zadanego schematu, 

identyfikować, analizować oraz formułować i 

rekomendować rozwiązania konkretnych, 

dziedzinowych problemów pojawiających się w 

praktyce gospodarczej, organizacyjnej, 

zarządzaniu.

10 ZRZ1_K02

Jest przygotowany do aktywnego przyjmowania 

rożnych ról w grupach i zespołach organizacyjnych 

różnego typu i poszczególnych fazach procesu 

zarządzania nimi, potrafi odkrywać i projektować 

warunki realizacji zadań, przedsięwzięć niewielkiej 

skali.

11 ZRZ1_K07

Potrafi w sposób zainicjowany przez 

prowadzącego i zgodnie z podanymi schematami 

myśleć i działać w sposób odpowiedni dla 

kreatywnego pracownika, przedsiębiorcy 

wewnętrznego i zewnętrznego, społecznego i 

gospodarczego lidera.


