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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1 ZRZ1_W02

Ma wiedzę o najbardziej rozpowszechnionych 

rodzajach struktur i instytucji w 

gospodarczych oraz pozagospodarczych.

2 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.

3 ZRZ1_W04

Zna rodzaje różnych więzi społecznych, a 

szczególnie tych, wyróżnianych w naukach 

ekonomicznych oraz naukach o organizacji i 

zarządzaniu.

4 ZRZ1_W05

Zna rolę człowieka jako kreatora i uczestnika 

struktur społeczno-gospodarczych w skali 

makro, mezzo, mikro, w tym zna podstawowe 

sposoby i schematy wywierania wpływu.

5 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.
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6 ZRZ1_W07

Zna i rozumie normy prawne i etyczne oraz 

reguły organizacyjne warunkujące 

funkcjonowanie podstawowych struktur 

społecznych i gospodarczych, organizacyjnych 

i procesów zarządzania w Europie.

7 ZRZ1_W08

Ma wiedzę o podstawowych zmiennych, 

odzwierciedlających charakter, dynamikę, 

skalę zmian procesów społecznych i 

gospodarczych, organizacyjnych oraz ich 

konsekwencje i uwarunkowania.

8 ZRZ1_W09

Ma wiedzę na temat podstawowej linii 

ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych, 

ewolucji wiedzy z zakresu teorii organizacji i 

zarządzania oraz przynależnych im 

paradygmatów.

9 ZRZ1_W11

Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości, ścieżki kariery zawodowej 

w różnego typu organizacjach i sposoby jej 

planowania.

10 ZRZ1_W14

Posiada wiedzę o elementarnej 

charakterystyce wzajemnego wpływu 

środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na 

organizację, pracę grup, zespołów, 

pracowników i procesy zarządzania.

11 ZRZ1_U01

Potrafi identyfikować i interpretować oraz 

wyjaśniać innym zjawiska i procesy 

gospodarcze, organizacyjne, społeczne, 

zarządcze wraz z ich uwarunkowaniami.

12 ZRZ1_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać dane do analizowania 

podstawowych procesów i zjawisk 

gospodarczych, organizacyjnych, społecznych, 

zarządczych.

13 ZRZ1_U03

Potrafi identyfikować przyczyny oraz 

przeprowadzić w kilku wymiarach analizę 

uwarunkowań i skutków procesów 

gospodarczych, organizacyjnych, społecznych, 

zarządczych.

14 ZRZ1_U07

Potrafi, według zadanego schematu, 

identyfikować, analizować oraz formułować i 

rekomendować rozwiązania konkretnych, 

dziedzinowych problemów pojawiających się 

w praktyce gospodarczej, organizacyjnej, 

zarządzaniu.



15 ZRZ1_U08

Posiada schematyczną umiejętność 

identyfikowania, nazywania i typizowania oraz 

rekomendowania rozwiązań problemów 

społecznych w organizacji i procesie 

zarządzania, w tym problemów z zakresu 

motywów, przyczyn, konsekwencji zachowań 

ludzi w organizacji i procesach zarządzania.

16 ZRZ1_U09

Umie (na podstawie poznanej nomenklatury, 

dostarczonych modeli, schematów) 

przygotować pisemne wypowiedzi (w języku 

ojczystym i obcym), takie jak: sprawozdania, 

projekty, raporty, opracowania, analizy i inne 

podstawowe dokumenty z zakresu 

problemów wspierających decyzje 

organizatorskie, właścicielskie i menedżerskie.

17 ZRZ1_U10

Umie (na podstawie poznanej nomenklatury, 

dostarczonych modeli, schematów) 

przygotować ustne wypowiedzi (w języku 

ojczystym i obcym) prezentujące treść 

podstawowych dokumentów z zakresu 

problemów wspierających decyzje 

organizatorskie, właścicielskie i menedżerskie 

oraz wypowiedzi pomagające identyfikować, 

rozwiązywać oraz rekomendować decyzje w 

fragmentarycznych kwestiach z zakresu 

organizacji i zarządzania.

18 ZRZ1_U11

Ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

19 ZRZ1_U13

Wykorzystując podstawowe schematy 

motywowania potrafi stworzyć warunki do 

realizacji wyznaczonych przez siebie zadań.

20 ZRZ1_K01

Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia 

organizacji w długim okresie czasu oraz potrafi 

tworzyć proste programy na rzecz uczenia i 

doskonalenia członków niewielkich zespołów.



21 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.

22 ZRZ1_K04

Potrafi według zadanych wzorów 

identyfikować i rozstrzygać dylematy w 

zakresie poszczególnych ról, funkcji 

organizacyjnych, właścicielskich, 

menedżerskich i roli przedsiębiorcy oraz 

praktycznie odróżniać postawy populistyczne, 

nieprofesjonalne, nieetyczne, niemoralne, 

nieuczciwe, naganne od ich zaprzeczenia.

23 ZRZ1_K06

Potrafi tworzyć schematyczne programy 

uzupełniania i doskonalenia wiedzy 

funkcjonalnej i umiejętności własnych oraz 

nielicznego zespołu.

24 ZRZ1_K08

Potrafi komunikować się w sprawach 

związanych z wypełnianiem roli 

specjalistycznej w różnego typu organizacjach 

i roli kierownika, lidera niewielkiego zespołu, 

w tym w ramach swojej specjalności potrafi 

komunikować się z przedstawicielami 

interesariuszy.

25 ZRZ1_K09

W wąskim kręgu kulturowym, zgodnie z 

wzorami poprawnego postępowania i 

oceniania, potrafi praktycznie stosować 

nagrody, kary społeczne i organizacyjne.


