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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1
MSG1_W01

Identyfikuje istotę zjawisk ekonomicznych na 

poziomie podstawowych podmiotów.

2
MSG1_W03

Ma podstawową wiedzę o podmiotach 

gospodarki światowej.

3
MSG1_W04

Ma podstawową wiedzę o składzie i strukturze 

systemu MSG.

4
MSG1_W05

Ma podstawową wiedzę o relacjach miedzy 

podmiotami tworzącymi system MSG.

5

MSG1_W06

Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje 

między podmiotami gospodarczymi oraz 

pozostałymi podmiotami i instytucjami 

społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali 

krajowej i międzynarodowej.

6

MSG1_W07

Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla 

podmiotów funkcjonujących w systemie MSG.

7
MSG1_W12

Rozumie rolę podstawowych instrumentów 

prawnych w obrocie gospodarczym.

8

MSG1_W14

Zna podstawowe przepisy prawa regulujące 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w 

środowisku krajowym i międzynarodowym.

9

MSG1_W16

Zna podstawowe dokumenty i procedury 

stosowane w międzynarodowych transakcjach 

handlowych.

10

MSG1_W17

Identyfikuje elementarne procesy zmian 

zachodzących w strukturze gospodarki 

światowej.

11
MSG1_U01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji 

zjawisk społeczno-ekonomicznych.

12

MSG1_U02

Analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w 

obszarze międzynarodowych stosunków 

gospodarczych.

13

MSG1_U03

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych oraz dyscyplin 

powiązanych w celu interpretacji oraz analizy 

sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynkach 

krajowych oraz międzynarodowych.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego
Ocena realizacji efektu



14

MSG1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów, 

form oraz efektów międzynarodowej aktywności 

przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

15
MSG1_U05

Umie zastosować proste metody do analiz 

ekonomicznych.

16

MSG1_U08

Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk i 

procesów zachodzących na rynkach 

międzynarodowych.

17

MSG1_U09

Potrafi analizować i oceniać możliwości 

podejmowania działalności przez 

przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych.

18

MSG1_U10

Potrafi analizować i oceniać krajowe i 

międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa.

19

MSG1_U11

Potrafi przewidywać zjawiska społeczno-

gospodarcze zachodzące w gospodarce 

światowej.

20
MSG1_U12

Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne.

21

MSG1_U22

Potrafi analizować zjawiska i procesy zachodzące 

na rynku krajowym i międzynarodowym.

22

MSG1_U23

Posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim, dotyczących zagadnień 

szczegółowych MSG wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł.

23

MSG1_U24

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku polskim i języku obcym w 

zakresie MSG, dotyczących zagadnień 

szczegółowych wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

24
MSG1_K01

Jest świadomy konieczności uczenia się przez 

całe życie.

25
MSG1_K02

Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone 

mu zadania.

26

MSG1_K03

Jest przygotowany do organizowania aktywności 

gospodarczej i kierowania pracą zespołu.

27

MSG1_K04

Jest przygotowany do odpowiedzialnego 

realizowania powierzonych mu zadań 

zawodowych.

28

MSG1_K05

Jest przygotowany do samodzielnego 

zdobywania oraz doskonalenia wiedzy z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych 

oraz dyscyplin pokrewnych.

29

MSG1_K06

Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych 

projektów o charakterze społeczno-

ekonomicznych.

30
MSG1_K07

Jest przygotowany do postępowania 

profesjonalnego i etycznego.


