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0
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1
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2

1 ZRZ2_W01

Ma wiedzę w zakresie wybranych paradygmatów, 

podejść reprezentowanych w różnych ujęciach 

nauk ekonomicznych, teorii organizacji i 

zarządzania oraz ogólną wiedzę o różnym miejscu 

tych ujęć w systemie nauk społecznych i w 

relacjach do innych nauk.

2 ZRZ2_W03

Ma wiedzę o różnych koncepcjach opisu i 

tworzenia relacji między kręgami kulturowymi, 

strukturami i instytucjami w gospodarce w 

wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym 

oraz wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami 

części organizacji różnego typu, wielkości, zasięgu.

3 ZRZ2_W06

Posiada wiedzę o różnicach pomiędzy wybranymi 

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 społeczno-gospodarczych, 

organizacyjnych, zarządczych.

4 ZRZ2_U01

Potrafi, uwzględniając różne interesy i wybrane 

teorie, identyfikować i interpretować oraz 

wyjaśniać innym, zjawiska, zmiany i procesy 

gospodarcze, organizacyjne, społeczne, zarządcze 

wraz z ich uwarunkowaniami i złożonymi 

wzajemnymi relacjami.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia
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(w wybranej kolumnie proszę postawić 

znak "X")
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5 ZRZ2_U02

Umie w oparciu o wiedzę teoretyczną, stawiać 

problemy, pozyskiwać odpowiednie dane, tworzyć 

schematy wiarygodnego opisu, tworzyć metody 

analizy, rekomendować wielowymiarowe modele 

zjawisk różnej natury (politycznych, prawnych, 

kulturowych, społecznych, finansowych, 

technicznych, technologicznych, środowiskowych 

itp), ważnych dla organizacji i zarządzania oraz 

oceniać krytycznie otrzymane rezultaty.

6 ZRZ2_U03

Potrafi identyfikować złożone przyczyny oraz 

przeprowadzić wielowymiarową analizę 

uwarunkowań, zmian i skutków procesów 

gospodarczych, organizacyjnych, zarządczych, w 

tym przeprowadzać weryfikację postawionych 

hipotez i opiniować zastosowane metody badania.

7 ZRZ2_K01

Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia organizacji 

w długim okresie oraz potrafi tworzyć programy 

na rzecz uczenia i doskonalenia członków 

organizacji różnych rozmiarów i typów.

8 ZRZ2_K06

Potrafi tworzyć schematyczne programy 

uzupełniania i doskonalenia interdyscyplinarnej 

wiedzy, niezbędnej dla rozwijania funkcjonalnych 

kompetencji i umiejętności własnych oraz danego 

zespołu organizacyjnego.

9 ZRZ2_K07

Potrafi zainicjować wśród członków zespołu 

procesy kreatywnego myślenia i uruchomić 

procesy przedsiębiorcze.


