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Analityka gospodarcza I 

Efekty kształcenia 
ZAG_S1A_W01-  

ZAG_S1A_W15 
WIEDZA 

 

 

AG1_W01 

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych i 

w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach opisu zjawisk ekonomicznych metodami ilościowymi. 
S1A_W01 

AG1_W02 
Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w gospodarce S1A_W02 

AG1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między strukturami i instytucjami w gospodarce w wymiarze 

lokalnym, regionalnym oraz globalnym 
S1A_W03 

AG1_W04 
Zna rodzaje więzi społecznych, wyróżnianych w naukach ekonomicznych S1A_W04 

AG1_W05 
Zna rolę człowieka jako kreatora i uczestnika struktur społeczno-gospodarczych S1A_W05 

AG1_W06 
Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia danych, a także ich analizy, wyjaśniania 

oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych 
S1A_W06 

AG1_W07 Zna i rozumie normy prawne i etyczne oraz reguły organizacyjne warunkujące funkcjonowanie struktur 

społecznych i gospodarczych 
S1A_W07 

AG1_W08 
Ma wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych i gospodarczych;  rozumie jej uwarunkowania i 

konsekwencje. Zna metody ilościowe pozwlające na opis i analizę tych procesów. 
S1A_W08 

AG1_W09 
Ma wiedzę na temat ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych i paradygmatów ją interpretujących  S1A_W09 

AG1_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa 

autorskiego 
S1A_W10 

AG1_W11 
Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej S1A_W11 

AG1_W12 Ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji, zasad i teorii zastosowań metod ilościowych. Ma 

znajomość technik opisu z wykorzystaniem języka matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu 

problemów ekonomicznych 

X1A_W01 

X1A_W02 

AG1_W13 
Rozumie i potrafi wyjaśnić opisy prawidłowości, zjawisk i procesów gospodarczych X1A_W03 

AG1_W14 Zna podstawowe metody obliczeniowe i oraz przykłady zastosowania metod z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych; zna podstawy programowania 
X1A_W04 

AG1_W15 
Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości X1A_W09 

 

ZAG_S1A_U01 - 

ZAG_S1A_U12 
UMIEJĘTNOŚCI   

AG1_U01 
Potrafi identyfikować, opisywać z wykorzystaniem metod ilościowych i interpretować zjawiska i procesy 

gospodarcze wraz z ich uwarunkowaniami 
S1A_U01 

AG1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną  i pozyskiwać dane do analizowania procesów i 

zjawisk gospodarczych 
S1A_U02 

AG1_U03 
Potrafi identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić analizę uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych  S1A_U03 

AG1_U04 Potrafi  prognozować procesy i zjawiska społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy 

danych ilościowych i jakościowych 
S1A_U04 

AG1_U05 Potrafi wykorzystać wiedzę o regułach organizacyjnych oraz normach prawnych i etycznych regulujących 

funkcjonowanie struktur społeczno-gospodarczych 
S1A_U05 

AG1_U06 
Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i metod ilościowych do identyfikowania, formułowania i 

rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej  
S1A_U06 

AG1_U07 
Potrafi zaproponować odpowiednie metody ilościowe do rozwiązywania problemów ekonomicznych S1A_U07 

AG1_U08 Posiada umiejętność rozumienia i wykorzystania narzędzi informatycznych do analizowania zjawisk 

ekonomicznych 
S1A_U08 

AG1_U09 
Wykorzystując różne źródła wiedzy, samodzielnie i zespołowo przygotowuje opracowania pisemne oraz 

analizy ilościowe z wykorzystaniem  programów komputerowych 

S1A_U09 

X1A_U08 
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AG1_U10 Wykorzystując różne dane, samodzielnie i zespołowo przygotowuje wystąpienia ustne potrafiąc wykorzystać 

argumenty otrzymane na podstawie analiz ilościowych 

S1A_U10 

X1A_U09 

AG1_U011 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

X1A_U10 

AG1_U012 
Potrafi analizować problemy i rozwiązywać je w oparciu o poznane metody X1A_U01 

AG1_U013 
Potrafi wykonywać analizy ilościowe procesów gospodarczych i na ich podstawie formułować wnioski X1A_U02 

AG1_U014 
Potrafi planować i wykonywać badania doświadczalne i analizować ich wyniki X1A_U03 

AG1_U015 Posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów oprogramowania analizy danych oraz języka 

programowania 
X1A_U04 

 ZAG_S1A_K01- 

ZAG_S1A_K09 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

AG1_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
S1A_K01 

X1A_K01 

AG1_K02 
Efektywnie współdziała w grupie 

S1A_K02 

X1A_K02 

AG1_K03 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

S1A_K03 

X1A_K03 

AG1_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu wykorzystując odpowiednie narzędzia 

analizy danych 

S1A_K04 

X1A_K04 

AG1_K05 
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych  S1A_K05 

AG1_K06 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  S1A_K06 

AG1_K07 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  

S1A_K07 

X1A_K07 

AG1_K08 
Potrafi wykorzystać narzędzia analizy danych również w pracy zespołowej  X1A_K02 

AG1_K09 
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych X1A_K05 
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Analityka gospodarcza II 

 

Efekty kształcenia 

ZAG_S2A_W01- 

 ZAG_S2A_W15 
WIEDZA 

 

AG2_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych i 

w relacjach do innych nauk 
S2A_W01 

AG2_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji w gospodarce S2A_W02 

AG2_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat relacji między strukturami i instytucjami w gospodarce w wymiarze 

lokalnym, regionalnym oraz globalnym 
S2A_W03 

AG2_W04 Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i wiedzę pogłębioną o wybranych kategoriach więzi, 

wyróżnianych w naukach ekonomicznych 
S2A_W04 

AG2_W05 
Ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka jako kreatora i uczestnika struktur społeczno-gospodarczych S2A_W05 

AG2_W06 
Ma obszerną wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania i gromadzenia danych, a także ich analizy, 

wyjaśniania oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych 
S2A_W06 

AG2_W07 Zna i rozumie normy prawne i etyczne oraz w pogłębionym stopniu reguły organizacyjne warunkujące 

funkcjonowanie struktur społecznych i gospodarczych z uwzględnieniem występujących w nich 

prawidłowości 

S2A_W07 

AG2_W08 
Ma pogłębioną wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych i gospodarczych;  rozumie jej 

uwarunkowania i konsekwencje. Zna metody ilościowe pozwalające na opis i analizę tych procesów. 
S2A_W08 

AG2_W09 Ma szeroką wiedzę na temat ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych i paradygmatów ją 

interpretujących  
S2A_W09 

AG2_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa 

autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
S2A_W10 

AG2_W11 
Zna i dobrze rozumie uwarunkowania rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej S2A_W11 

AG2_W12 Ma znajomość zaawansowanych technik opisu z wykorzystaniem języka matematyki w zakresie niezbędnym 

dla ilościowego opisu złożonych problemów ekonomicznych 

X2A_W01 

X2A_W02 

AG2_W13 
Rozumie i potrafi wyjaśnić opisy prawidłowości  wielowymiarowych zjawisk i procesów gospodarczych X2A_W03 

AG2_W14 Zna zaawansowane metody obliczeniowe oraz przykłady zastosowania tych metod z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych; zna podstawy programowania i praktycznego wykorzystania baz danych 
X2A_W04 

AG2_W15 
Ma pogłębioną wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości X2A_W09 

 

ZAG_S2A_U01-

ZAG_S2A_U15 
UMIEJĘTNOŚCI   

AG2_U01 
Potrafi identyfikować, opisywać z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych i interpretować 

zjawiska i procesy gospodarcze oraz wskazywać wzajemne relacje pomiędzy nimi 
S2A_U01 

AG2_U02 Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną, pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk 

gospodarczych oraz wyrażać o nich własną opinię na podstawie analizy ilościowej 
S2A_U02 

AG2_U03 Potrafi w sposób rozszerzony identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić wielowymiarową analizę 

uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące zagadnień 

ekonomicznych 

S2A_U03 

AG2_U04 Potrafi  prognozować procesy i zjawiska społeczne i gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 

narzędzi różnych informatycznych analizy danych ilościowych i jakościowych 
S2A_U04 

AG2_U05 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i normami w celu rozwiązywania konkretnych problemów 

o charakterze ekonomicznym 
S2A_U05 

AG2_U06 Wykorzystuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i metod ilościowych do identyfikowania, 

formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej  
S2A_U06 

AG2_U07 Potrafi zaproponować odpowiednie metody ilościowe do rozwiązywania złożonych problemów 

ekonomicznych 
S2A_U07 

AG2_U08 Posiada umiejętność rozumienia i wykorzystania różnych zaawansowanych narzędzi informatycznych w tym 

języka programowania do analizowania zjawisk ekonomicznych 
S2A_U08 
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AG2_U09 Wykorzystując różne źródła wiedzy, samodzielnie i zespołowo przygotowuje opracowania pisemne oraz 

analizy ilościowe z wykorzystaniem zaawansowanych systemów analizy danych 

S2A_U09 

X2A_U08 

AG2_U10 Wykorzystując różne źródła wiedzy, samodzielnie i zespołowo przygotowuje wystąpienia ustne potrafiąc 

wykorzystać argumenty otrzymane na podstawie analiz ilościowych 

S2A_U10 

X2A_U09 

AG2_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

X2A_U10 

AG2_U12 
Potrafi analizować problemy i rozwiązywać je w oparciu o poznane zaawansowane metody ilościowe X2A_U01 

AG2_U13 Potrafi wykonywać analizy ilościowe procesów gospodarczych i na ich podstawie przedstawić w czytelnej dla 

odbiorcy formie wyniki i formułować wnioski 
X2A_U02 

AG2_U14 Potrafi planować i wykonywać badania doświadczalne, przedstawić otrzymane wyniki i prowadzić do 

uogólnienia wniosków na badaną populację 
X2A_U03 

AG2_U15 
Posiada umiejętność stosowania w zaawansowanym stopniu przynajmniej kilku pakietów oprogramowania 

analizy danych oraz samodzielnie opracowuje procedury z wykorzystaniem języka programowania 
X2A_U04 

 ZAG_S2A_K01-

ZAG_S2A_K09 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

AG2_K01 
Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się, a w szczególności poznawania nowych informatycznych narzędzi 

analizy danych 

S2A_K01 

X2A_K01 

AG2_K02 
Efektywnie współdziała w grupie, przyjmując w niej różne role 

S2A_K02 

X2A_K02 

AG2_K03 Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych złożonego zadania lub 

problemu 

S2A_K03 

X2A_K03 

AG2_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem złożonych analiz ilościowych 

S2A_K04 

X2A_K04 

AG2_K05 
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu złożonych projektów społeczno-gospodarczych  S2A_K05 

AG2_K06 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystując w tym celu różne 

narzędzia analizy danych 
S2A_K06 

AG2_K07 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  

S2A_K07 

X2A_K07 

AG2_K08 Potrafi do pracy zespołowej wykorzystać zaawansowane narzędzia analizy danych wraz z możliwością 

programowania 
X2A_K02 

AG2_K09 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji związanych z praktycznym wykorzystaniem narzędzi analizy 

danych 
X2A_K05 
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Gospodarka turystyczna I 

Efekty kształcenia 

ZGT_S1A_W0  

- ZGT_S1A_W25 
WIEDZA  

GT1_W01 
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, nauk organizacji i zarządzania oraz ich 

miejscu w systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk 
S1A_W01 

GT1_W02 
Ma podstawową  wiedzę o miejscu gospodarki turystycznej w systemie nauk społecznych S1A_W01 

GT1_W03 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur i instytucji gospodarczych i pozagospodarczych w turystyce 

w różnych skalach. Zna strukturę rynku turystycznego  
S1A_W02 

GT1_W04 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między strukturami i instytucjami gospodarki turystycznej oraz 

ich otoczeniem w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym.  Rozumie znaczenie partnerstwa w 

gospodarce turystycznej. 

S1A_W03 

GT1_W05 
Ma wiedzę o projektach organizacyjnych, zarządczych i społecznych wykorzystywanych w różnych 

sektorach gospodarki turystycznej (prywatnym, publicznym i społecznym) 
S1A_W03 

GT1_W06 
Zna schematy podejmowania optymalnych lub kontekstowych decyzji gospodarczych i społecznych w 

organizacjach turystycznych różnego typu, wielkości i funkcjonujących w typowych sytuacjach 
S1A_W03 

GT1_W07 
Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla podmiotów funkcjonujących  w różnych sektorach 

gospodarki turystycznej i rządzących nimi prawidłowości 
S1A_W04 

GT1__W08 Ma wiedzę o człowieku i zna jego rolę jako kreatora i uczestnika struktur społeczno- gospodarczych w 

skali makro, mezo i mikro charakterystycznych dla gospodarki turystycznej 
S1A_W05 

GT1_W09 
Zna cechy i rolę przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku  usług turystycznych S1A_W05 

GT1_W10 
Posiada  podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji ( w tym negocjacji) w turystyce zarówno z 

partnerami zewnętrznymi jak i wewnątrz organizacji 
S1A_W05 

GT1_W11 
Posiada podstawową wiedzę o znaczeniu personelu w turystyce i  specyfice zarządzania nim S1A_W05 

GT1__W12 
Zna podstawowe metody,  narzędzia i techniki pozyskiwania i gromadzenia danych w turystyce i ich 

specyfice w badaniach rynków krajowych i międzynarodowych 
S1A_W06 

GT1_W13 
Zna podstawowe metody analizy i interpretacji danych oraz wnioskowania na temat zjawisk społeczno-

gospodarczych w turystyce w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej 
S1A_W06 

GT1_W14 
Zna podstawowe metody matematyczne i statystyczne mające zastosowanie w naukach ekonomicznych i 

w naukach o zarządzaniu 
S1A_W06 

GT1__W15 
Posiada elementarną wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości  S1A_W06 

GT1_W16 
Rozumie rolę podstawowych instrumentów prawnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów 

gospodarki turystycznej 
S1A_W07 

GT1_W17 
Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w środowisku 

krajowym i międzynarodowym 
S1A_W07 

GT1_W18 
Posiada ogólną wiedzę na temat norm etycznych funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej w 

otoczeniu krajowym i międzynarodowym 
S1A_W07 

GT1_W19 
Identyfikuje podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, gospodarki narodowej, 

Unii Europejskiej i międzynarodowych organizacji turystycznych 
S1A_W07 

GT1_W20 
Zna podstawowe standardy zarządzania  przedsiębiorstwem turystycznym i zarządzania w regionie 

turystycznym 
S1A_W07 

GT1_W21 
Ma podstawową wiedzę na temat charakteru, dynamiki i skali zmian procesów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych istotnych dla rozwoju turystyki, rozumie ich przyczyny i konsekwencje 
S1A_W08 
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GT1_W22 
Posiada podstawową wiedzę na temat ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych i paradygmatów ją 

interpretujących.  
S1A_W09 

GT1_W23 
Posiada podstawową wiedzę na temat historycznej ewolucji turystyki i jej przyczynach . S1A_W09 

GT1_W24 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego z uwzględnieniem ich specyfiki w działalności turystycznej 
S1A_W10 

GT1_W25 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i ścieżki kariery zawodowej 

turystyce i sposoby jej planowania. 
S1A_W11 

ZGT_S1A_U01- 

ZGT_S1A_U19 
UMIEJĘTNOŚCI   

GT1_U01 
Potrafi identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i 

zarządcze związane z rozwojem turystyki     
S1A_U01 

GT1_U02 
Potrafi opisać strukturę gospodarki turystycznej i rodzaje zależności między tworzącymi ją podmiotami S1A_U01 

GT1_U03 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwane dane do analizy procesów i zjawisk 

społecznych, gospodarczych w turystyce. Rozumie rolę turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym 

jednostek terytorialnych różnego szczebla 

S1A_U02 

GT1_U04 
Umie zastosować proste metody analizy danych w celu rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych 

podmiotów gospodarki turystycznej 
S1A_U02 

GT1_U05 
Umie opisać rynek turystyczny i jego uczestników  oraz prawidłowości rządzące tym rynkiem S1A_U03  

GT1_U06 Potrafi analizować przyczyny, motywy i  skutki aktywności (pozytywne i negatywne) podmiotów 

gospodarki turystycznej. 
S1A_U03 

GT1_U07 
Potrafi przewidywać zjawiska społeczne i gospodarcze istotne dla gospodarki turystycznej z 

wykorzystaniem metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych 
S1A_U04 

GT1_U08 Potrafi analizować i interpretować systemy norm i reguł prawnych oraz etycznych regulujących 

funkcjonowanie struktur społeczno- gospodarczych związanych z turystyką 
S1A_U05 

GT1_U09 
Potrafi posługiwać się przepisami prawa o usługach turystycznych S1A_U05 

GT1_U10 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz dziedzin 

pokrewnych do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej w różnych 

sektorach gospodarki turystycznej 

S1A_U06 

GT1_U11 
Potrafi zaplanować i przeprowadzić w praktyce badania rynku turystycznego w różnych skalach S1A_U06 

GT1_U12 Potrafi zgodnie z zadanym schematem postępowania identyfikować, analizować oraz formułować i 

rekomendować rozwiązania w zakresie konkretnych, dziedzinowych problemów związanych z 

funkcjonowaniem podmiotów gospodarki turystycznej 

S1A_U07  

GT1_U13 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania motywów, przyczyn i konsekwencji zachowań ludzi 

zarówno w organizacji jak i w jej otoczeniu 
S1A_U08  

GT1_U14 Umie ocenić i wyjaśnić wpływ swoich zachowań na rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy 

najbliższego otoczenia 
S1A_U08 

GT1_U15 Posiada umiejętność komunikowania się (w szczególności prowadzenia negocjacji) z pracownikami 

organizacji oraz podmiotami otoczenia 
S1A_U08 

GT1_U16 Potrafi przygotować samodzielnie i zespołowo opracowania pisemne w języku polskim i obcym związane 

wynikami badań, analiz i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu gospodarki 

turystycznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, różnych źródeł i metod 

S1A_U09  

GT1_U17 Potrafi przygotować samodzielnie i zespołowo wystąpienia ustne (raporty, prezentacje) w języku polskim 

i obcym związane wynikami badań, analiz i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 

gospodarki turystycznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, różnych źródeł i metod 

S1A_U10 

GT1_U18 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
S1A_U11 

GT1_U19 
 Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki z innego wybranego języka obcego  S1A_U11 

 

 ZGT_S1A_K01- 

ZGT_S1A_K10 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

GT1_K01 Rozumie potrzebę  uczenia się przez całe życie S1A_K01 

GT1_K01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.  S1A_K02 
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GT1_K02 
Potrafi kierować małym zespołem, przyjmując  odpowiedzialność za powierzone mu zadania S1A_K02 

GT1_K03 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K03 

GT1_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Rozumie znaczenie kompetencji 

zawodowych w turystyce 
S1A_K04 

GT1_K05 Potrafi dbać o własne zdrowie, korzystne warunki pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych 

(współpracowników i konsumentów usług turystycznych) 
S1A_K04 

GT1_K06 Potrafi dostosować swoje zachowanie, poziom otwartości informacyjnej i tolerancji do określonej sytuacji. 

Jest asertywny, uczciwy i etyczny w swoim postępowaniu. 
S1A_K04 

GT1_K07 Umie uczestniczyć w przygotowaniu małych projektów społeczno-gospodarczych i obywatelskich 

związanych z turystyką, szczególnie takich, które mają znaczenie dla społeczności lokalnych, uwzględniając 

aspekty prawne i zasady zrównoważonego rozwoju (społecznej odpowiedzialności) 

S1A_K05 

GT1_K08 Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu 

turystyki uwzględniając jej interdyscyplinarny charakter 
S1A_K06 

GT1_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania i 

dyscyplin pokrewnych, w tym podejmować decyzje, motywować do działania 
S1A_K07 

 

Gospodarka turystyczna II* 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W01- K_W19 WIEDZA  

GT2_W01 

Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, w tym 

nauk organizacji i zarządzania oraz ich miejscu w systemie nauk 

społecznych i w relacjach do innych nauk 

S1A_W01 

GT2_W02 Ma rozszerzoną  i pogłębioną wiedzę o turystyce i jej miejscu w 

systemie nauk społecznych i dziedzin pokrewnych 
S1A_W01 

GT2_W03 Dysponuje rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji 

gospodarczych i pozagospodarczych, pogłębioną w odniesieniu do 

turystyki   

S1A_W02 

GT2_W04 Ma rozszerzoną wiedzę  o relacjach między instytucjami i 

organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi w różnych 

skalach, w tym w gospodarce turystycznej   

S1A _W03 

GT2_W05 Ma pogłębioną wiedzę o projektach organizacyjnych, zarządczych i 

społecznych, w tym w gospodarce turystycznej w różnych skalach 
S1A_W03 

GT2_W06 Zna schematy podejmowania optymalnych i/ lub kontekstowych 

decyzji  w organizacjach turystycznych różnego typu i wielkości 

funkcjonujących w otoczeniu regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym 

S1A_W03 

GT2_W07 Ma wiedzę o więziach kulturowych, społecznych i gospodarczych oraz 

rządzących nimi prawidłowościach, pogłębioną w odniesieniu do 

gospodarki turystycznej 

S1A _W04 

GT2_W08 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako kreatorze i uczestniku  

S1A_W05 
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struktur/ procesów kulturowych oraz społeczno- gospodarczych, w 

tym w gospodarce turystycznej, pogłębioną o wiedzę o cechach i roli  

przedsiębiorcy funkcjonującego w biznesie turystycznym  

GT2_W09 Posiada  rozszerzoną wiedzę na temat zasad komunikacji ( w tym 

negocjacji) w działalności gospodarczej i społecznej w turystyce  
S1A_W05 

GT2_W10 Posiada rozszerzoną wiedzę o znaczeniu przywództwa oraz współpracy 

w gospodarce turystycznej 
S1A_W05 

GT2_W11 Zna w sposób pogłębiony wybrane  metody,  narzędzia i techniki 

pozyskiwania i gromadzenia danych o zjawiskach społeczno-

gospodarczych, w tym w badaniach turystyki 

S1A_W06 

GT2_W12 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody analizy i interpretacji 

danych oraz wnioskowania na temat zjawisk społeczno-gospodarczych, 

w tym w turystyce  

S1A_W06 

GT2_W13 Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i 

reguł ( prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych i 

etycznych) związanych z funkcjonowaniem gospodarki, w tym 

gospodarki turystycznej w środowisku krajowym i międzynarodowym 

S1A_W07 

GT2_W14 Ma pogłębioną  wiedzę o  zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw 

turystycznych, gospodarki narodowej oraz Unii Europejskiej. 
S1A_W07 

GT2_W15 Ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu  przedsiębiorstwem turystycznym 

i zarządzaniu w regionie turystycznym 
S1A_W07 

GT2_W16 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji i 

gospodarczych i publicznych oraz więzi społecznych 

 ( kulturowych, gospodarczych i przestrzennych) istotnych dla rozwoju 

turystyki oraz zna prawidłowości i przyczyny tych zmian, w tym ich 

historycznej ewolucji 

S1A_W08 

GT2_W17 Ma  pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i 

instytucji społecznych powiązanych z gospodarką turystyczną oraz 

wybranych kategorii więzi społecznych i ich historycznej ewolucji  

S1A_W09 

GT2_W18 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie potrzebę 

respektowania prawa własności różnych interesariuszy 

S1A_W10 

GT2_W19 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu zarządzania i 

turystyki  

S1A_W11 

K_U01 -  K_U14 UMIEJĘTNOŚCI  

GT2_U01 

Potrafi identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać  zjawiska i 

procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze, w tym związane z 

turystyką oraz ich uwarunkowania i wzajemne relacje      S1A_U01 
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GT2_U02 Potrafi wykorzystać  wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 

przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk kulturowych oraz społeczno- 

gospodarczych w turystyce.  S1A_U02,  

GT2_U03 Umie dobierać krytycznie dane i metody analizy zjawisk gospodarczych 

i społecznych związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej S1A_U02 

GT2_U04 Potrafi identyfikować i  właściwie analizować przyczyny oraz przebieg  

procesów  i zjawisk kulturowych, społeczno-gospodarczych i 

przestrzennych , w tym związanych z turystyką  S1A_U03  

GT2_U05 Potrafi formułować własne opinie na temat  przyczyn i skutków 

procesów i zjawisk kulturowych, społeczno- gospodarczych i 

przestrzennych, w tym w turystyce, stawiać proste hipotezy badawcze 

i je weryfikować S1A_U03 

GT2_U06 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne i 

gospodarcze, w tym w turystyce,  z wykorzystaniem zaawansowanych 

metod i narzędzi z zakresu statystyki.  S1A_U04 

GT2_U07 Potrafi wykorzystać w praktyce systemy norm i reguł ( prawnych, 

organizacyjnych, zawodowych, moralnych) istotne dla funkcjonowania 

gospodarki turystycznej na różnych szczeblach zarządzania  S1A_U05 

GT2_U08 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu różnych 

dziedzin i dyscyplin w planowaniu i zarządzaniu turystyką   S1A_U06 

GT2_U09 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 

konkretnego problemu związanego z gospodarką turystyczną, 

przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

oraz umiejętność oceny i wyjaśniania wpływu zachowań swoich i 

innych na rozwój najbliższego otoczenia S1A_U07  

GT2_U10 Posiada umiejętność  rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących 

w gospodarce turystycznej w jej otoczeniu regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym oraz ich teoretycznej oceny z zastosowaniem 

właściwej metody badawczej S1A_U08  

GT2_U11 Posiada pogłębioną umiejętność komunikowania się  w biznesie 

turystycznym   S1A_U08 

GT2_U12 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania samodzielnie i 

zespołowo różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym związane 

z   gospodarką turystyczną  z uwzględnieniem interdyscyplinarności 

zjawisk turystycznych S1A_U09  

GT2_U13 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania samodzielnie i 

zespołowo wystąpień ustnych (raporty, prezentacje) w języku polskim i 

obcym związane z gospodarką turystyczną z uwzględnieniem 

interdyscyplinarności zjawisk turystycznych S1A_U10 

GT2_U14 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu 
S1A_U11 
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* planuje uruchomienie się od r. akad. 2013/2014 

Opisu Kształcenia Językowego  

K_K01- K_K07 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

GT2_K01 

Rozumie potrzebę  uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób S1A_K01 

GT2_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 

w tym kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za powierzone 

mu zadania S1A_K02 

GT2_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania S1A_K03 

GT2_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu w turystyce. Rozumie znaczenie kompetencji 

zawodowych i społecznych w turystyce S1A_K04 

GT2_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-

gospodarczych i zarządczych związanych z turystyką oraz  przewidywać 

wielokierunkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności. S1A_K05 

GT2_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie zdobywać oraz doskonalić wiedzę i 

umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. S1A_K06 

GT2_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując 

zdobytą wiedzę i umiejętności.  S1A_K07 
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International Business I 

 

Efekty kształcenia 

K_W01-

K_W23 WIEDZA  

IB1_W01 
Posiada wiedzę o kluczowych koncepcjach  charakterystycznych dla nauk ekonomicznych oraz nauk 

organizacji i zarządzania 
S1A_W01 

IB1_W02 Dysponuje wiedzą na temat miejsca koncepcji kluczowych dla nauk ekonomicznych oraz nauk 

organizacji i zarządzania w systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. 
S1A_W01 

IB1_W03 
Posiada elementarną wiedzę o miejscu biznesu międzynarodowego w systemie nauk społecznych 

S1A_W01 

IB1_W04 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki w skali świata,  w szczególności o 

podmiotach tworzących struktury Unii Europejskiej 
S1A_W02 

IB1_W05 Dysponuje podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami gospodarczymi oraz 

pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi otoczenie w skali międzynarodowej 

i międzykulturowej 

S1A _W03 

IB1_W06 Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla podmiotów funkcjonujących na rynkach 

międzynarodowych 
S1A _W04 

IB1_W07 Zna cechy i rolę przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku międzynarodowym i 

wielokulturowym  
S1A_W05 

IB1_W08 Dysponuje podstawową wiedzą o zasadach negocjacji w środowisku międzynarodowym, zarówno z 

partnerami zewnętrznymi, jak i wewnątrz organizacji 
S1A_W05 

IB1_W09 
Posiada elementarną wiedzę dotyczącą specyfiki zarządzania kadrą na rynkach międzynarodowych 

S1A_W05 

IB1_W10 
Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia danych 

S1A_W06 

IB1_W11 Zna podstawowe metody  analizy i interpretacji danych oraz  wnioskowania na temat zjawisk i 

procesów społeczno-gospodarczych w skali międzynarodowej 
S1A_W06 

IB1_W12 Posiada elementarną wiedzę o prowadzeniu badań rynków zagranicznych,  w tym w szczególności o 

problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 
S1A_W06 

IB1_W13 Zna podstawowe metody matematyczne i statystyczne mające zastosowanie w naukach 

ekonomicznych i w naukach o zarządzaniu   
S1A_W06 

IB1_W14 Posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz 

rachunkowości zarządczej 
S1A_W06 

IB1_W15 
Rozumie rolę podstawowych instrumentów prawnych w międzynarodowym  obrocie gospodarczym.  

S1A_W07 

IB1_W16 Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w 

środowisku międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii 

Europejskiej. 

S1A_W07 

IB1_W17 Posiada ogólną wiedzę na temat norm etycznych funkcjonowania organizacji, również takiej, która 

funkcjonuje w otoczeniu międzynarodowym 

S1A_W07 

 

IB1_W18 Identyfikuje podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, gospodarek 

narodowych, ugrupowań integracyjnych i międzynarodowych organizacji gospodarczych w 

otoczeniu międzynarodowym  

S1A_W07 

IB1_W19 
Zna podstawowe standardy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym 

S1A_W07 

IB1_W20 Identyfikuje elementarne procesy zmian zachodzących w strukturze gospodarki światowej, ma 

wiedzę na temat ich przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji 
S1A_W08 

IB1_W21 Posiada podstawową wiedzę na temat nurtów teoretycznych w biznesie międzynarodowym i ich 

historycznej ewolucji 
S1A_W09 

IB1_W22 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego  
S1A_W10 

IB1_W23 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej 

wiedzę z zakresu biznesu międzynarodowego 
S1A_W11 

K_U02-

K_U17 UMIEJĘTNOŚCI 
 

IB1_U01 Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze, 

zachodzące w skali międzynarodowej wraz z ich uwarunkowaniami 

S1A_U01 
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   IB1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu biznesu międzynarodowego oraz 

dyscyplin pokrewnych w celu interpretacji oraz analizy sytuacji podmiotów funkcjonujących na 

rynkach krajowych oraz międzynarodowych 

S2A_U02 

IB1_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów, form 

oraz efektów międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji 
S2A_U02 

IB1_U04 Potrafi wskazać i analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów zachodzących na  rynkach 

międzynarodowych 

 

S2A_U03 

IB1_U05 
Potrafi przewidywać zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące  w gospodarce światowej S2A_U04 

IB1_U06 Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa na 

rynkach międzynarodowych 
S2A_U04 

IB1_U07 Potrafi analizować i interpretować systemy norm odpowiednie dla różnych sytuacji kulturowych, 

gospodarczych i prawnych.   
S2A_U05 

IB1_U08 Potrafi posługiwać się przepisami prawa obowiązującymi w międzynarodowym obrocie 

gospodarczym. 
S2A_U05 

IB1_U09 
Potrafi dokonać wyboru formy zaangażowania międzynarodowego przedsiębiorstwa S2A_U06 

IB1_U10 
Potrafi zaplanować i przeprowadzić w praktyce badanie rynku zagranicznego S2A_U06 

IB1_U11 
Posiada umiejętność negocjowania z partnerami wywodzącymi się z różnych kultur S2A_U06 

IB1_U12 Potrafi, zgodnie z zadanym schematem postępowania, identyfikować, analizować oraz formułować i 

rekomendować rozwiązania w zakresie konkretnych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa 

w obszarze biznesu międzynarodowego 

S2A_U07 

IB1_U13 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w obszarze biznesu 

międzynarodowego 

S2A_U08 

 

IB1_U14 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim w zakresie 

biznesu międzynarodowego, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji 

S2_U09 

IB1_U15 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim w zakresie biznesu 

międzynarodowego, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł informacji 

S2_U10 

IB1_U16 Posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu międzynarodowego, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dot. j. 

angielskiego)  

S2_U11 

 

IB1_U17  Posiada umiejętności językowe  w zakresie dwóch innych wybranych języków obcych poza językiem 

angielskim. 

S2_U11 

 

K_K01-

K_K09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IB1_K01 Zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie S1A_K01 

IB1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, również takiej, która składa się z przedstawicieli różnych 

kultur 
S1A_K02 

IB1_K03 Jest przygotowany do pełnienia roli lidera niewielkiego zespołu w ramach swojej specjalności,  w 

tym zespołu składającym się z przedstawicieli różnych kultur 
S1A_K02 

IB1_K04 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego realizowania powierzonych mu zadań 

S1A_K03 

IB1_K05 
Potrafi kontrolować realizację zadań przez innych  

S1A_K03 

IB1_K06 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz odróżnia  postawy 

nieetyczne, niemoralne i nieprofesjonalne od postaw o charakterze przeciwnym 
S1A_K04 

IB1_K07 Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze międzynarodowym, 

uwzględniając aspekty prawne, społeczne ekonomiczne i polityczne 
S1A_K05 

IB1_K08 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania oraz doskonalenia wiedzy z zakresu biznesu 

międzynarodowego.   
S1A_K06 

IB1_K09 Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia podmiotów o charakterze społeczno-

gospodarczym, także na rynkach międzynarodowych 
S1A_K07 



 

 

14

Efekty kształcenia - tabela odwrotna 

 

WIEDZA 

S1A_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 

innych nauk 

IB1_W01, 

IB1_W02,IB1_W03 

S1A_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach 

IB1_W04 

S1A_W03 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, 

międzynarodowej i międzykulturowej 

IB1_W05 

S1A_W04 Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom Nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym 

dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości 

IB1_W06 

S1A_W05 Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury 

społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

IB1_W07, IB1_W08, 

IB1_W09 

S1A_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin Nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i 

instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące 

IB1_W10, IB1_W11, 

IB1_W012, 

IB1_W13, IB1_W14 

S1A_W07 Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących 

struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 

zmianach i sposobach działania 

IB1_W15, IB1_W16, 

IB1_W17, IB1_W18, 

IB1_W19 

S1A_W08 Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, 

przebiegu, skali i konsekwencji tych zmian 

IB1_W20 

S1A_W09 Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o 

ich historycznej ewolucji 

IB1_W21 

S1A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 

IB1_W22 

S1A_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 

zakresu dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB1_W23 

UMIEJĘTNOŚCI 

S1A_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w 

zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
IB1_U01 

S1A_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i 

zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin Nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB1_U02, IB1_U03 

S1A_U03 

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB1_U04 

S1A_U04 

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB1_U05, IB1_U06 

S1A_U05 

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami  regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin Nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB1_U07, IB1_U08 

S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 
IB1_U09, IB1_U10, 

IB1_U11 

S1A_U07 
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie 

rozstrzygnięcia 
IB1_U12 

S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych IB1_U13 

S1A_U09 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także źródeł 

IB1_U14 

S1A_U10 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, uznawanym 

za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 

także źródeł 

IB1_U15 

S1A_U11 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

IB1_U16,  IB1_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie IB1_K01 

S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IB1_K02, IB1_K03 

S1A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania IB1_K04, IB1_K05 
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S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu IB1_K06 

S1A_K05 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, 

obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne 
IB1_K07 

S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności IB1_K08 

S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy IB1_K09 

 

International Business II 

 

Efekty kształcenia 

K_W01- 

K_W24 
WIEDZA  

IB2_W01 
Posiada pogłębioną  wiedzę w zakresie wybranych paradygmatów oraz podejść reprezentowanych w 

różnych ujęciach nauk ekonomicznych, teorii organizacji i zarządzania  
S2A_W01 

IB2_W02 Dysponuje pogłębioną wiedzą o miejscu wybranych paradygmatów oraz podejść reprezentowanych w 

różnych ujęciach nauk ekonomicznych, teorii organizacji i zarządzania w systemie nauk społecznych i w 

relacjach do innych nauk 

S2A_W01 

IB2_W03 Dysponuje pogłębioną wiedzę o miejscu biznesu międzynarodowego w systemie nauk społecznych, a także 

relacji biznesu międzynarodowego z zarządzaniem międzynarodowym, marketingiem i finansami 

międzynarodowymi. 

S2A_W01 

IB2_W04 
Posiada rozszerzoną wiedzę o podmiotach gospodarki w skali światowej S2A_W02 

IB2_W05 Dysponuje pogłębioną wiedzę na temat relacji między podmiotami gospodarczymi oraz pozostałymi 

podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi otoczenie w skali międzynarodowej i międzykulturowej 
S2A _W03 

IB2_W06 Posiada wiedzę szerszą oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych, 

wyróżnionych w naukach ekonomicznych i w naukach o zarządzaniu, w szczególności zarządzaniu 

biznesem międzynarodowym 

S2A _W04 

IB2_W07 Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat roli przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku 

międzynarodowym i wielokulturowym 
S2A_W05 

IB2_W08 
Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat technik komunikacji w środowisku wielokulturowym S2A_W05 

IB2_W09 Dysponuje wiedzą szerszą i pogłębioną na temat przywództwa, motywacji i kultury organizacyjnej w 

przedsiębiorstwie międzynarodowym 
S2A_W05 

IB2_W10 Dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i narzędzia pozyskiwania i gromadzenia 

danych  
S2A_W06 

IB2_W11 Dysponuje wiedzą poszerzoną i pogłębioną w zakresie  analizy i interpretacji danych, a także wnioskowania  

na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w skali międzynarodowej 
S2A_W06 

IB2_W12 Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat prowadzenia badań pierwotnych i wtórnych na rynkach 

zagranicznych, w tym w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach 

badawczych 

S2A_W06 

IB2_W13 Zna zaawansowane metody matematyczne i statystyczne mające zastosowanie w naukach ekonomicznych 

i w naukach o zarządzaniu.  
S2A_W06 

IB2_W14 Dysponuje wiedzą na temat zastosowania prognozowania w działalności przedsiębiorstw, również na 

rynku międzynarodowym 
S2A_W06 

IB2_W15 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat możliwości analizy i oceny pozycji finansowej przedsiębiorstwa 

funkcjonującego w międzynarodowym otoczeniu  
S2A_W06 

IB2_W16 Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych instrumentów prawnych znajdujących zastosowanie w 

międzynarodowym obrocie gospodarczym  
S2A_W07 

IB2_W17 Dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów 

gospodarczych w środowisku międzynarodowym 
S2A_W07 

IB2_W18 Dysponuje pogłębioną i poszerzoną wiedzą w zakresie norm etycznych funkcjonowania organizacji, a także 

społecznej odpowiedzialności w biznesie międzynarodowym 
S2A_W07 

IB2_W19 Dysponuje wiedzą szerszą i pogłębioną na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstw 

międzynarodowych, gospodarek narodowych, ugrupowań integracyjnych i międzynarodowych organizacji 

gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym 

S2A_W07 

IB2_W20 Dysponuje wiedzą szerszą i pogłębioną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na rynku 

międzynarodowym 
S2A_W07 

IB2_W21 Dysponuje pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych procesów zmian zachodzących w strukturze 

gospodarki światowej 
S2A_W08 
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IB2_W22 Posiada wiedzę rozszerzoną i pogłębioną na temat nurtów teoretycznych w biznesie międzynarodowym i 

ich historycznej  ewolucji 
S2A_W09 

IB2_W23 Dysponuje wiedzą pozwalającą zrozumieć istotę problemów ochrony praw do własności przemysłowej i  

intelektualnej oraz rozumie problemy wynikające z respektowania prawa własności różnych interesariuszy 
S2A_W10 

IB2_W24 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu międzynarodowej strategii zarządzania przedsiębiorstwem S2A_W11 

K_U01- 

K_U21 
UMIEJĘTNOŚCI  

IB2_U01 Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska, zmiany i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze, 

zachodzące w skali międzynarodowej, ich uwarunkowaniami oraz relacje między nimi. 
S2A_U01 

IB2_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu biznesu międzynarodowego oraz dyscyplin 

pokrewnych w celu interpretacji oraz analizy sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynkach krajowych 

oraz międzynarodowych, poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i 

metod analizy. 

S2A_U02 

IB2_U03 Potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów, form oraz 

efektów międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji, a także krytycznie 

oceniać otrzymane rezultaty 

S2A_U02 

 

 

IB2_U04 Potrafi identyfikować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk zachodzących na rynkach 

międzynarodowych.  

S2A_U03 

 

IB2_U05 Potrafi przeprowadzić wielowymiarową analizę uwarunkowań, zmian i skutków procesów gospodarczych 

w ujęciu międzynarodowym.   

S2A_U03 

 

IB2_U06 Posiada umiejętność formułowania własnych opinii na temat  uwarunkowań, zmian i skutków procesów 

gospodarczych w ujęciu międzynarodowym, stawiania hipotez badawczych i ich weryfikowania 

S2A_U03 

 

IB2_U07 Posiada umiejętność prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w gospodarce 

światowej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 

S2A_U04 

 

IB2_U08 Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych  

S2A_U04 

 

IB2_U09 Potrafi dokonać kalkulacji ryzyka i opłacalności podjęcia działalności przez przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych 

S2A_U04 

 

IB2_U10 Potrafi wykorzystać w praktyce systemy norm odpowiednie dla różnych sytuacji kulturowych, 

gospodarczych i prawnych.   

S2A_U05 

 

IB2_U11 Potrafi zastosować i wykorzystać w praktyce przepisy prawa obowiązujące w międzynarodowym obrocie 

gospodarczym.  

S2A_U05 

 

IB2_U12 
Potrafi samodzielnie zbudować strategię umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

S2A_U06 

 

IB2_U13 Potrafi zaplanować, przeprowadzić w praktyce oraz skoordynować badania na kilku rynkach zagranicznych 

oraz na podstawie uzyskanych wyników sformułować zalecenia na potrzeby określonej firmy   
S2A_U06 

IB2_U14 Posiada umiejętność stosowania w praktyce różnych technik komunikacji z interesariuszami wywodzącymi 

się z różnych kultur 

S2A_U06 

 

IB2_U15 Potrafi samodzielnie wybrać, przebadać i zaproponować procedurę rozwiązania kluczowego problemu z 

zakresu zarządzania lub relacji pomiędzy organizacją a jej międzynarodowym otoczeniem  
S2A_U07 

IB2_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w obszarze biznesu 

międzynarodowego 

S2A_U08 

 

IB2_U17 Posiada umiejętność teoretycznej oceny zjawisk  zachodzących w obszarze biznesu międzynarodowego, z 

zastosowaniem zaawansowanych metod badawczych 

S2A_U08 

 

IB2_U18 Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania rozbudowanych opracowań pisemnych w języku 

angielskim w zakresie biznesu międzynarodowego, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji 

S2A_U09 

IB2_U19 Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim, związanych z 

biznesem międzynarodowym i dyscyplinami pokrewnymi i dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji 

S2A_U10 

IB2_U20 Posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu międzynarodowego , zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dot. języka 

angielskiego) 

S2A_U11 

 

IB2_U21 Posiada umiejętności językowe w zakresie dwóch innych wybranych języków obcych poza językiem 

angielskim 

S2A_U11 

 

K_K01-

K_K09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IB2_K01 
Zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie S2A_K01 

IB2_K02 Potrafi pracować w grupie, również takiej, która składa się z przedstawicieli różnych kultur. Zna i rozumie 

zjawisko zderzenia kultur i potrafi efektywnie pracować w wielokulturowym środowisku 
S2A_K02 

IB2_K03 Potrafi samodzielnie kierować wielokulturowym zespołem pracowników oraz proponować kształt 

programowy i organizacyjny realizowanych przedsięwzięć 
S2A_K02 

IB2_K04 Potrafi określić skalę odpowiedzialności związanej z realizacją zadań zawodowych, identyfikuje warunki ich 

realizacji oraz konsekwencje podjętych decyzji i zachowań pracowników w różnych organizacjach i 
S2A_K03 
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Efekty kształcenia – tabela odwrotna 

 
WIEDZA 

S2A_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do 

innych nauk 

IB2_W01, 

IB2_W02, 

IB2_W03 

S2A_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w 

odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych 
IB2_W04 

S2A_W03 

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do 

wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów 

kulturowych 

IB2_W05 

S2A_W04 
Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących miedzy nimi prawidłowościach oraz 

wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych 
IB2_W06 

S2A_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych 

obszarów aktywności człowieka  

IB2_W07, 

IB2_W08, 

IB2_W09 

S2A_W06 

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz 

modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących a także identyfikowania rządzących 

nimi prawidłowości 

IB2_W10, 

IB2_W11, 

IB2_W12, 

IB2_W13, 

IB2_W14, 

IB2_W15 

S2A_W07 

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów  norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, 

zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi 

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

IB2_W16, 

IB2_W17, 

IB2_W18, 

IB2_W19, 

IB2_W20 

S2A_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi  społecznych oraz zna 

rządzące tymi zmianami prawidłowości 
IB2_W21 

S2A_W09 
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych 

kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji 
IB2_W22 

S2A_W10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
IB2_W23 

S2A_W11 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 

zakresu dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
IB2_W24 

UMIEJĘTNOŚCI 

S2A_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między 

zjawiskami społecznymi  
IB2_U01 

S2A_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 

społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

IB2_U02, 

IB2_U03 

S2A_U03 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne 

opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

IB2_U04, 

IB2_U05, 

IB2_U06 

S2A_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące z zjawiska z różnych obszarów 

życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin Nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

IB2_U07 

IB2_U08, 

IB2_U09 

S2A_U05 

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i  regułami (prawnymi, zawodowymi, 

etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma 

rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju 

norm 

IB2_U10 

IB2_U11 

S2A_U06 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o 

krytyczna analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy 

IB2_U12, 

IB2_U13, 

środowiskach kulturowych 

IB2_K05 Identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz odróżnia  postawy 

nieetyczne, niemoralne i nieprofesjonalne od postaw o charakterze przeciwnym. Stosuje różne 

rozwiązania zapobiegające postawom negatywnym 

S2A_K04 

IB2_K06 Potrafi uczestniczyć w tworzeniu złożonych projektów o charakterze międzynarodowym, uwzględniając 

aspekty prawne, społeczne, ekonomiczne i polityczne 
S2A_K05 

IB2_K07 Jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego zdobywania wiedzy z zakresu biznesu 

międzynarodowego oraz dyscyplin pokrewnych 
S2A_K06 

IB2_K08 Jest przygotowany do doskonalenia wiedzy z zakresu biznesu międzynarodowego oraz dyscyplin 

pokrewnych 
S2A_K06 

IB2_K09 Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku krajowym i 

międzynarodowym 
S2A_K07 
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IB2_U14 

S2A_U07 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia 

procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 
IB2_U15 

S2A_U08 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność 

pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody 

badawczej 

IB2_U16, 

IB2_U17 

S2A_U09 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku 

obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

IB2_U18 

S2A_U10 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,  w 

zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w 

obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

IB2_U19 

S2A_U11 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

IB2_U20, 

IB2_U21 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

S2A_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób 
IB2_K01 

S2A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
IB2_K02, 

IB2_K03 

S2A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania IB2_K04 

S2A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu IB2_K05 

S2A_K05 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe 

skutki społeczne swojej działalności  
IB2_K06 

S2A_K06 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny 

IB2_K07, 

IB2_K08 

S2A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy IB2_K09 
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Logistyka I 

 

Efekty kształcenia 

 

ZLG_S1A_W01 

-ZLG_S1A_W15 
WIEDZA  

LOGWZ1_W01 

Ma podstawową wiedzę o miejscu logistyki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodycznych 

powiązaniach z innymi zespołami wiedzy zarządczej i dyscyplinami nauki; zna podstawową terminologię 

używaną w logistyce, rozumie jej źródła i zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych 

S1A_W01 

LOGWZ1_W02 Zna strukturę rynku usług logistycznych oraz podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów 

logistycznych 
S1A_W02 

LOGWZ1_W03 
Ma podstawową wiedzę na temat relacji między elementami systemów logistycznych w wymiarze krajowym 

oraz łańcuchów dostaw w wymiarze globalnym. Rozumie znaczenie partnerstwa w łańcuchu dostaw 
S1A_W03 

LOGWZ1_W04 
Rozumie znaczenie kultury organizacyjnej  oraz więzi w łańcuchach dostaw S1A_W04 

LOGWZ1_W05 
Dysponuje wiedzą o znaczeniu zasobów ludzkich w logistyce S1A_W05 

LOGWZ1_W06 Zna podstawowe metody ilościowo-jakościowe wykorzystywane w logistyce; rozumie poszczególne etapy 

oraz czynności procesów badawczych realizowanych w logistyce 
S1A_W06 

LOGWZ1_W07 Ma podstawową wiedzę o krajowych i europejskich normach i aktach prawnych oraz procedurach 

obowiązujących w transporcie, spedycji i logistyce; zna czynniki determinujące działalność gospodarczą 

przedsiębiorstw, w tym podmiotów branży TSL oraz podstawowe standardy obsługi logistycznej 

S1A_W07 

LOGWZ1_W08 Zna determinanty kształtujące rozwój logistyki oraz rozumie potrzebę wdrażania nowoczesnych koncepcji 

logistyki 
S1A_W08 

LOGWZ1_W09 
Ma podstawową wiedzę o ewolucji logistyki i jej przyczynach S1A_W09 

LOGWZ1_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa 

autorskiego 
S1A_W10 

LOGWZ1_W11 Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, zna aktualną sytuację na rynku pracy 

w sektorze transportu, spedycji i logistyki; wie, na czym polega specyfika pracy w logistyce oraz jakie są 

wymogi związane z zawodem logistyka 

S1A_W11 

LOGWZ1_W12 Wie, na czym polega koordynacja i integracja czynności logistycznych w systemie logistycznym 

przedsiębiorstwa i w łańcuchu dostaw 
S1A_W03 

LOGWZ1_W13 
Posiada podstawową wiedzę o elementach infrastruktury logistycznej 

S1A_W02 

S1A_W03 

LOGWZ1_W14 
Zna podstawowe grupy i składniki kosztów logistyki w przedsiębiorstwie S1A_W06 

LOGWZ1_W15 Rozumie, na czym polega podejście procesowe oraz zna etapy projektowania procesów logistycznych w 

przedsiębiorstwie 
S1A_W06 

 

 

ZLG_S1A_U01 

- ZLG_S1A_U01 
UMIEJĘTNOŚCI  

LOGWZ1_U01 
Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy w sferze przepływów; podaje przykłady i wyjaśnia 

funkcjonowanie systemów logistycznych oraz łańcuchów dostaw 
S1A_U01 

LOGWZ1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki oraz dziedzin pokrewnych do 

analizy systemów logistycznych, łańcuchów dostaw oraz rynku usług logistycznych; posługuje się 

podstawowymi metodami analizy danych w celu rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych; potrafi 

też zaobserwować działania zarządcze w przedsiębiorstwie i ich związek z logistyką 

S1A_U02 

LOGWZ1_U03 Potrafi identyfikować i analizować podstawowe problemy logistyczne przedsiębiorstw produkcyjnych, 

handlowych i usługowych; bada i ocenia przebieg i skutki procesów transportowych, spedycyjnych i 

logistycznych; umie opisać rynek usług logistycznych i jego uczestników oraz znaczenie rynku usług TSL w 

gospodarce 

S1A_U03 

LOGWZ1_U04 Wykorzystuje metody i narzędzia oceny efektywności systemów logistycznych  jako podstawę 

podejmowania decyzji a także bada i ocenia procesy i zjawiska rynkowe związane z logistyką 
S1A_U04 

LOGWZ1_U05 Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zarządzania logistycznego, uwzględniać normy prawne oraz 

procedury warunkujące działalność logistyczną przedsiębiorstw oraz funkcjonowanie podmiotów rynku 

usług logistycznych 

S1A_U05 
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LOGWZ1_U06 Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 

konkretnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej, w tym: posługuje się metodami 

zarządzania zapasami - analizuje i wskazuje rozwiązanie; umie podjąć decyzje o liczbie, rozmiarach i 

własności magazynów na podstawie wybranych danych; umie obliczyć koszty utrzymania zapasów na 

podstawie danych wyjściowych oraz koszty transportu na podstawie danych o stawkach transportowych i 

odległościach; umie ustalić trasy przewozu ładunków na podstawie danych o kosztach i odległościach 

przewozu; umie obliczyć koszty zewnętrzne logistyki na podstawie danych wyjściowych z praktyki; potrafi 

zastosować metody wyboru i oceny dostawcy; potrafi zaplanować rozmieszczenie towarów/zapasów w 

magazynie i ścieżkę ich przepływu. 

S1A_U06  

S1A_U07  

S1A_U08 

LOGWZ1_U07 
Wykorzystując różne źródła wiedzy, samodzielnie i zespołowo przygotowuje prezentacje z zakresu logistyki 

oraz wystąpienia ustne związane z kształceniem na kierunku logistyka 

S1A_U09  

S1A_U10 

LOGWZ1_U08 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
S1A_U11 

 

 

 

 ZLG_S1A_K01 - 

ZLG_S1A_K07 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

LGWZ1_K01 Rozumie, że wiedzę logistyczną należy uzupełniać i doskonalić przez całe życie S1A_K01 

LGWZ1_K02 
Efektywnie współdziała w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym potrafi kierować małym zespołem 

jako menedżer logistyki, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy 
S1A_K02 

LGWZ1_K03 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1A_K03 

LGWZ1_K04  Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Rozumie znaczenie kompetencji w 

zawodzie logistyka 
S1A_K04 

LGWZ1_K05 
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych projektów logistycznych S1A_K05 

LGWZ1_K06 
Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K06 

LGWZ1_K07 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, w tym - podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, 

motywować do działania,  skutecznie komunikować się. 
S1A_K07 
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Logistyka II 

Efekty kształcenia 

 

ZLG_S2A_W01- 

 ZLG_S2A_W15 
WIEDZA  

LOGWZ2_W01 

Ma poszerzoną wiedzę o miejscu logistyki w systemie nauk, oraz jej przedmiotowych i metodycznych 

powiązaniach z innymi koncepcjami i zespołami wiedzy zarządczej oraz z innymi dyscyplinami nauki. Zna 

zasadniczą część terminologii logistyki wraz z akronimami (również w języku angielskim), rozumie jej źródła i 

zastosowanie w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych (teoria zarządzania, zarządzanie strategiczne, 

zarządzanie projektami, clienting, marketing usług, badania operacyjne, informatyka itd.). 

S2A_W01 

LOGWZ2_W02 Zna strukturę krajowego i międzynarodowego rynku usług TSL oraz różne rodzaje łańcuchów dostaw i sieci 

logistycznych. Zna sposoby umiejscowienia zarządzania łańcuchem dostaw w strukturach organizacyjnych 

korporacji produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych oraz usługodawców logistycznych. 

S2A_W02 

LOGWZ2_W03 
Ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia relacji między różnymi uczestnikami łańcuchów dostaw oraz zna 

współczesne strategie stosowane w łańcuchach dostaw. 
S2A_W03 

LOGWZ2_W04 Rozumie znaczenie integracji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Dysponuje wiedzą o obszarach ryzyka w 

łańcuchu dostaw oraz sposobach zapobiegania, łagodzenia i eliminowania ryzyka. 
S2A_W04 

LOGWZ2_W05 Rozumie, jakie jest znaczenie kwalifikacji i cech kierownictwa i personelu logistyki dla prawidłowego 

przebiegu procesów biznesowych w łańcuchu dostaw. 
S2A_W05 

LOGWZ2_W06 Zna zastosowania narzędzi badań operacyjnych w logistyce, w szczególności wielokryterialnego 

podejmowania decyzji. Zna istotę, podstawowe zasady i zastosowanie w logistyce modelowania 

optymalizacyjnego. 

S2A_W06 

LOGWZ2_W07 Ma pogłębioną wiedzę o krajowych i europejskich normach i aktach prawnych, zna najważniejsze procesy, 

podprocesy i czynności realizowane w łańcuchach dostaw, w tym czynności logistyczne; ma rozbudowaną 

wiedzę o tych czynnościach i sposobach pomiaru i oceny ich wykonania. 

S2A_W07 

LOGWZ2_W08 
Zna współczesne i przyszłościowe koncepcje logistyki oraz rozumie ich zalety i wady. S2A_W08 

LOGWZ2_W09 Ma pogłębioną wiedzę o ewolucji logistyki, jej fazach, przyczynach i znaczeniu dla rozwoju gospodarki i 

biznesu. 
S2A_W09 

LOGWZ2_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 
S2A_W10 

LOGWZ2_W11 Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, zna aktualną sytuację na rynku pracy 

w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz zna zakres obowiązków menedżera logistyki. 
S2A_W11 

LOGWZ2_W12 Zna przydatność instrumentów marketingu w działalności usługodawców logistycznych i ich znaczenie w 

sprzedaży usług TSL. 
S2A_W06 

LOGWZ2_W13 Ma pogłębioną wiedzę o obsłudze logistycznej łańcucha dostaw i podmiotach tej obsługi. Zna proces 

zarządzania obsługą klienta w łańcuchu dostaw i jego związki z pozostałymi procesami. Ma także pogłębioną 

wiedzę o kryteriach i miernikach obsługi klienta w łańcuchu dostaw oraz o pomiarze funkcjonowania 

łańcucha dostaw. 

S1A_W02 

S1A_W03 

LOGWZ2_W14 Zna kompleksowy rachunek kosztów logistyki i rozumie, jakie jest jego znaczenie w podejmowaniu decyzji 

zarządczych. 
S2A_W06 

LOGWZ2_W15 
Zna cele i zadania logistyki międzynarodowej i jej związki z euromarketingiem. 

S2A_W01 

S2A_W09 

 

ZLG_S2A_U01- 

ZLG_S2A_U11 
UMIEJĘTNOŚCI  

LOGWZ2_U01 

Potrafi przeanalizować na przykładach funkcje poszczególnych uczestników prostych i rozbudowanych 

łańcuchów dostaw i wskazać na newralgiczne obszary ich współpracy. Umie szczegółowo interpretować 

problemy związane z zarządzaniem zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz logistyką zwrotną w 

łańcuchu dostaw i podać rozwiązania usprawniające przepływy fizyczne w tych ogniwach łańcucha dostaw. 

Potrafi podać oferty usług i przeanalizować działalność operatorów logistycznych nowych generacji i 

przykłady z praktyki. 

S2A_U01 

LOGWZ2_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki, marketingu i zarządzania do opisu i analizowania 

procesów biznesowych zachodzących w łańcuchach i sieciach dostaw. Posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania podejścia systemowego, sieciowego i procesowego w logistyce i w innych zespołach wiedzy 

zarządczej. Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej podać przykłady wirtualnych przedsiębiorstw według 

własnego pomysłu oraz przeanalizować czynności wykonywane w wirtualnym łańcuchu dostaw. Potrafi 

opisać zalety ekologiczne systemów odzysku, utylizacji odpadów oraz rozwiązań logistyki zwrotnej. Potrafi 

także wymienić problemy logistyczne współczesnych miast, aglomeracji i metropolii, podać sposoby ich 

rozwiązywania w świecie oraz własne propozycje na przykładzie wybranego miasta. 

S2A_U02 

LOGWZ2_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesu zarządzania obsługą klienta w łańcuchu dostaw, 

opisać znaczenie marketingu zakupów w łańcuchu dostaw. Umie przedstawić na schematach strukturę 
S2A_U03 
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organizacyjną korporacji produkcyjnych, umiejscowić w nich organizację zarządzania łańcuchem dostaw, 

porównać i dokonać krytycznej oceny przydatności (wad i zalet) poszczególnych rozwiązań organizacyjnych. 

LOGWZ2_U04 Posiada umiejętność projektowania i analizowania budowy sieci logistycznych, rozmieszczenia węzłów i 

ścieżek sieci. Podaje przykłady sieci logistycznych z praktyki. Umie zastosować metody ilościowe w 

modelowaniu i optymalizowaniu przepływów w sieciach logistycznych. Sprawnie posługuje się metodami 

ilościowymi w rozwiązywaniu problemów logistycznych, potrafi dobrać narzędzia pomiaru wykonania i 

oceny obsługi klienta w łańcuchu dostaw. 

S2A_U04 

LOGWZ2_U05 
Potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami obowiązującymi w zarządzaniu logistycznym S2A_U05 

LOGWZ2_U06 Potrafi opracować rozbudowany projekt zagospodarowania przestrzeni magazynowej, rozmieszczenia 

zapasów w magazynie i dróg przepływu ładunków przez magazyn oraz samodzielnie zaproponować 

infrastrukturę magazynową, usprawniającą te przepływy. Umie sporządzić kompleksowy rachunek kosztów 

logistyki na podstawie danych z praktyki i na podstawie wyników podjąć samodzielne decyzje zarządcze. 

Krytycznie dyskutuje o logistyce w nietypowych zastosowaniach, wyraża samodzielne opinie na temat 

przydatności rozwiązań logistycznych w sferze usług, potrafi zbudować program marketingowy operatora 

logistycznego, posiada umiejętność identyfikowania obszarów ryzyka w łańcuchu dostaw, potrafi także 

podać sposoby zapobiegania, łagodzenia i eliminowania jego skutków. Potrafi przeanalizować i ocenić 

przydatność różnych strategii przyjętych w łańcuchach dostaw w rozwiązywaniu problemów logistycznych. 

S2A_U06 

S2A_U07 

S2A_U08 

LOGWZ2_U07 Wykazuje duże umiejętności w przygotowaniu różnych prac pisemnych, wystąpień ustnych i prezentacji 

multimedialnych na wybrany temat z obowiązującego programu studiów z wykorzystaniem źródeł 

pierwotnych i wtórnych (badania własne – ankiety, dane statystyczne, wywiady, literatura przedmiotu, 

Internet). 

S2A_U09 

S2A_U10 

LOGWZ2_U08 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
S2A_U11 

 

 

 ZLG_S2A_K01- 

ZLG_S2A_K07 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

LOGWZ2_K01 Rozumie, że wiedzę logistyczną należy uzupełniać i doskonalić przez całe życie. S2A_K01 

LOGWZ2_K02 
Efektywnie współdziała w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym potrafi kierować małym zespołem jako 

menedżer logistyki, przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy. 
S2A_K02 

LOGWZ2_K03 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. S2A_K03 

LOGWZ2_K04 Potrafi pokierować własnym rozwojem i ścieżką kariery zawodowej, wykorzystując wiedzę nabytą na 

studiach. Jest przedsiębiorczy w osiąganiu celów zawodowych. Rozumie znaczenie kompetencji w pracy 

menedżera ds. logistyki. Dostrzega i umiejętnie rozstrzyga dylematy zawodowe. 

S2A_K04 

LOGWZ2_K05 
Uczestniczy w przygotowaniu projektów logistycznych, planuje i kontroluje efekty swojej pracy. S2A_K05 

LOGWZ2_K06 Potrafi samodzielnie uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę zawodową i umiejętności oraz poszerzyć je 

interdyscyplinarnie. 
S2A_K06 

LOGWZ2_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, w tym - podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, 

motywować do działania, skutecznie komunikować się. 
S2A_K07 
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 

 

Efekty kształcenia 

K_W01- 

K_W25 
WIEDZA   

MSG1_W01 Identyfikuje istotę zjawisk ekonomicznych na poziomie podstawowych podmiotów S1A_W01 

MSG1_W02 
Ma elementarną wiedzę o miejscu MSG w systemie nauk społecznych S1A_W01 

MSG1_W03 
Ma podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki światowej S1A_W02 

MSG1_W04 
Ma podstawową wiedzę o składzie i strukturze systemu MSG S1A_W02 

MSG1_W05 
Ma podstawową wiedzę o relacjach miedzy podmiotami tworzącymi system MSG S1A _W03 

MSG1_W06 Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi oraz pozostałymi 

podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i 

międzynarodowej 

S1A_W03 

MSG1_W07 
Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla podmiotów funkcjonujących w systemie MSG S1A _W04 

MSG1_W08 
Identyfikuje cechy przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku wielokulturowym S1A_W05 

MSG1_W09 Ma elementarną wiedzę o prowadzeniu badań w MSG, a w szczególności o problemach 

badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych 
S1A_W06 

MSG1_W10 
Identyfikuje podstawowe metody matematyczne mające zastosowanie w naukach ekonomicznych S1A_W06 

MSG1_W11 
Opisuje podstawowe metody statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk ekonomicznych S1A_W06 

MSG1_W12 
Rozumie rolę podstawowych instrumentów prawnych w obrocie gospodarczym S1A_W07 

MSG1_W13 Identyfikuje podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, gospodarek 

narodowych, ugrupowań integracyjnych i międzynarodowych organizacji gospodarczych w 

otoczeniu międzynarodowym 

S1A_W07 

MSG1_W14 Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w 

środowisku krajowym i międzynarodowym 
S1A_W07 

MSG1_W15 
Zna podstawowe standardy zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi S1A_W07 

MSG1_W16 Zna podstawowe dokumenty i procedury stosowane w międzynarodowych transakcjach 

handlowych 
S1A_W07 

MSG1_W17 
Identyfikuje elementarne procesy zmian zachodzących w strukturze gospodarki światowej S1A_W08 

MSG1_W18 
Zna główne nurty teoretyczne ekonomii S1A_W09 

MSG1_W19 Posiada podstawową wiedzę na temat teoretycznych koncepcji wymiany międzynarodowej i ich 

ewolucji 
S1A_W09 

MSG1_W20 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego  
S1A_W10 

MSG1_W21 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej 

wiedzę z zakresu MSG 
S1A_W11 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

MSG1_W22 Posiada wiedzę nt. zasad komunikacji (w tym negocjacji) w środowisku międzynarodowym, zarówno 

z partnerami zewnętrznymi jak i wewnątrz organizacji 
S1A_W12 

MSG1_W23 Zna i rozumie zasady planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz zarządzania w 

handlu zagranicznym 
S1A_W13 

MSG1_W24 Posiada  wiedzę nt. znaczenia międzynarodowych norm technicznych i organizacyjnych, w tym 

standardów jakości w międzynarodowym handlu na wspólnym rynku 
S1A_W14 

MSG1_W25 
Zna specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych S1A_W15 
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 K_U01- 

K_U29 
UMIEJĘTNOŚCI   

MSG1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych  S1A_U01 

MSG1_U02 
Analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych S1A_U01 

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 

S1A_U02  

MSG1_U04 
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów, form 

oraz efektów międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji 
S1A_U02 

MSG1_U05 
Umie zastosować proste metody  do analiz ekonomicznych S1A_U02 

MSG1_U06 Umie zastosować  koncepcje teoretyczne w praktyce działalności gospodarczej na rynku krajowym i 

międzynarodowym 
S1A_U02 

MSG1_U07 
Potrafi przeprowadzać proste opisowe analizy ilościowe problemów gospodarczych S1A_U03 

MSG1_U08 Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk i procesów zachodzących na  rynkach 

międzynarodowych 
S1A_U03 

MSG1_U09 Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych 
S1A_U03  

MSG1_U10 
Potrafi analizować i oceniać krajowe i międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa S1A_U03  

MSG1_U11 
Potrafi przewidywać zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w gospodarce światowej S1A_U04 

MSG1_U12 
Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne S1A_U05 

MSG1_U13 
Potrafi analizować działania instytucji prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego S1A_U05  

MSG1_U14 
Potrafi analizować i interpretować przepisy prawa  S1A_U05 

MSG1_U15 
Posługuje się normami i standardami obowiązującymi w międzynarodowym obrocie gospodarczym S1A_U05 

MSG1_U16  Potrafi zastosować i wykorzystać w praktyce znajomość prawa handlowego, cywilnego i 

gospodarczego 
S1A_U06 

MSG1_U17 
Potrafi zaplanować i zrealizować w praktyce transakcję w handlu zagranicznym  S1A_U06 

MSG1_U18 
Potrafi zaplanować i przeprowadzić w praktyce badanie rynku  S1A_U06 

MSG1_U19 
Potrafi dokonać wyboru formy zaangażowania przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym S1A_U07 

MSG1_U20 
 Potrafi ustalić warunki płatności w kontraktach handlu zagranicznego S1A_U07 

MSG1_U21 
Potrafi zastosować i wykorzystać w praktyce znajomość formuł stosowanych w handlu zagranicznym  S1A_U07 

MSG1_U22 
Potrafi analizować zjawiska i procesy zachodzące na rynku krajowym i międzynarodowym S1A_U08 

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 

S1A_U09 

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   

S1A_U10 

MSG1_U25 Ma umiejętności językowe w zakresie MSG, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
 S1A_U11 

 MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM  

MSG1_U27 Posiada kompetencje dotyczące komunikowania się (w szczególności prowadzenia negocjacji) z 

pracownikami organizacji oraz podmiotami otoczenia w środowisku zarówno krajowym jak i 

międzynarodowym 

S1A_U12 

MSG1_U28 Posiada umiejętność  opracowywania planów strategicznych oraz zarządzania projektami w skali 

międzynarodowej, a także analizowania różnych form handlu zagranicznego pod kątem możliwości ich 

zastosowania przez określone przedsiębiorstwo 

S1A_U13 
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MSG1_U29 Potrafi zastosowywać wymagania międzynarodowych standardów jakości w praktyce w sektorze 

biznesu, publicznym oraz organizacji pozarządowych 
S1A_U14 

 

 K_K01- 

K_K09 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

MSG1_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie S1A_K01 

MSG1_K02 
Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania  S1A_K02 

MSG1_K03 
Jest przygotowany do organizowania aktywności gospodarczej i kierowania pracą zespołu S1A_K03 

MSG1_K04 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego realizowania powierzonych mu zadań zawodowych. S1A_K04 

MSG1_K05 Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania oraz doskonalenia wiedzy z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz dyscyplin pokrewnych 
S1A_K05 

MSG1_K06 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze społeczno-ekonomicznych S1A_K06 

MSG1_K07 
Jest przygotowany do postępowania profesjonalnego i etycznego S1A_K07 

MSG1_K08 Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia podmiotów o charakterze społeczno-gospodarczym, 

także na rynkach międzynarodowych 
S1A_K08 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

MSG1_K09 
Posiada umiejętność organizowania pracy zespołu w warunkach międzynarodowego i 

międzykulturowego otoczenia 
S1A_09 

 

Efekty kształcenia – tabela odwrotna 

WIEDZA 

S1A_W01 
Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach 

do innych nauk 

MSG1_W01, 

MSG1_W02 

S1A_W02 
Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach 

MSG1_W03, 

MSG1_W04 

S1A_W03 
Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali 

krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 

MSG1_W05, 

MSG1_W06 

S1A_W04 
Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom Nauki i dyscyplinom naukowym, 

właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości 
MSG1_W07 

S1A_W05 
Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury 

społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 
MSG1_W08 

S1A_W06 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin Nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące 

MSG1_W09, 

MSG1_W10, 

MSG1_W11 

S1A_W07 

Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) 

organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich 

źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

MSG1_W12, 

MSG1_W13, 

MSG1_W14, 

MSG1_W15, 

MSG1_W16 

S1A_W08 
Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, 

przebiegu, skali i konsekwencji tych zmian 
MSG1_W17 

S1A_W09 
Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych 

i o ich historycznej ewolucji 

MSG1_W18, 

MSG1_W19 

S1A_W10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 
MSG1_W20 

S1A_W11 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

MSG1_W21 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

S1A_W12 
Posiada  wiedzę nt. zasad komunikacji (w tym negocjacji) w środowisku międzynarodowym 

zarówno z partnerami zewnętrznymi jak i wewnątrz organizacji 
MSG1_W22 
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S1A_W13 
Zna i rozumie  zasady planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz zarządzania w 

handlu zagranicznym. 
MSG1_W23 

S1A_W14 
Posiada wiedzę nt. znaczenia międzynarodowych norm technicznych i organizacyjnych, w tym 

standardów jakości w międzynarodowym handlu na wspólnym rynku 
MSG1_W24 

S1_W_15 Zna specyfikę zarządzania kadrą kierowniczą na rynkach międzynarodowych MSG1_W25 

UMIEJĘTNOŚCI 

S1A_U01 

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

MSG1_U01, 

MSG1_U02 

S1A_U02 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie 

dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG1_U03, 

MSG1_U04, 

MSG1_U05, 

MSG1_U06 

S1A_U03 

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG1_U07, 

MSG1_U08, 

MSG1_U09, 

MSG1_U10 

S1A_U04 

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG1_U11 

S1A_U05 

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami  regułami 

(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin 

Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG1_U12, 

MSG1_U13, 

MSG1_U14, 

MSG1_U15 

S1A_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej 

MSG1_U16, 

MSG1_U17, 

MSG1_U18 

S1A_U07 
Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie 

odpowiednie rozstrzygnięcia 

MSG1_U19, 

MSG1_U20, 

MSG1_U21 

S1A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych MSG1_U22 

S1A_U09 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także źródeł 

MSG1_U23 

S1A_U10 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także źródeł 

MSG1_U24 

S1A_U11 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

MSG1_U25 

S1A_U12 
Umie analizować różne formy handlu zagranicznego pod kątem możliwości ich zastosowania przez 

określone przedsiębiorstwo 
MSG1_U27 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

S1A_U13 

Posiada kompetencje dotyczące komunikowania się (w szczególności prowadzenia negocjacji) z 

pracownikami organizacji oraz podmiotami otoczenia w środowisku zarówno krajowym jak i 

międzynarodowym 

MSG1_U28 

S1A_U14 

Posiada umiejętność opracowywania planów strategicznych oraz zarządzania projektami w skali 

międzynarodowej, a także analizowania różnych form handlu zagranicznego pod kątem 

możliwości ich zastosowania przez określone przedsiębiorstwo 

MSG1_U29 

S1A_U15 
Potrafi zastosowywać wymagania międzynarodowych standardów jakości w praktyce w sektorze 

biznesu, publicznym oraz organizacji pozarządowych 
MSG1_U30 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

S1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie MSG1_K01 

S1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
MSG1_K02, 

MSG1_K03 

S1A_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 
MSG1_K04 

S1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu MSG1_K05 

S1A_K05 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, 

obywatelskich), uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne 
MSG1_K06 

S1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności MSG1_K07 

S1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy MSG1_K07 
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S1A_K08 
Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia podmiotów o charakterze społeczno- 

gospodarczym, także na rynkach międzynarodowych 
MSG1_K08 

S1A_K09 
Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach międzynarodowego i 

międzykulturowego otoczenia 
MSG1_K09 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

S1A_K10 
Posiada umiejętność organizowania pracy zespołu w warunkach międzynarodowego i 

międzykulturowego otoczenia 
MSG1_K010 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Efekty kształcenia 

 

K_W01- 

K_W27 
WIEDZA  

MSG2_W01 Ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych na poziomie różnorodnych podmiotów S2A_W01 

MSG2_W02 
Ma pogłębioną wiedzę o miejscu MSG w systemie nauk społecznych S2A_W01 

MSG2_W03 
Ma rozszerzoną wiedzę o podmiotach gospodarki światowej S2A_W02 

MSG2_W04 
Ma rozszerzoną wiedzę o składzie i strukturze systemu MSG S2A_W02 

MSG2_W05 
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach miedzy różnorodnymi podmiotami tworzącymi system MSG 

S2A _W03 

MSG2_W06 Identyfikuje uwarunkowania zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz pozostałych podmiotów i 

instytucji społecznych tworzących ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej 
S2A_W03 

MSG2_W07 Definiuje zróżnicowane zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz pozostałych podmiotów i instytucji 

społecznych tworzących ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej 
S2A_W03 

MSG2_W08 
Definiuje różnorodne więzi charakterystyczne dla podmiotów funkcjonujących w systemie MSG S2A _W04 

MSG2_W09 
Identyfikuje różnorodne cechy przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku wielokulturowym S2A_W05 

MSG2_W10 Ma pogłębioną wiedzę o prowadzeniu badań w MSG, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 

technikach i narzędziach badawczych 
S2A_W06 

MSG2_W11 
Identyfikuje zaawansowane metody matematyczne mające zastosowanie w naukach ekonomicznych S2A_W06 

MSG2_W12 
Opisuje zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane do opisu zjawisk ekonomicznych S2A_W06 

MSG2_W13 
Ma pogłębiona wiedzę na temat roli różnorodnych  instrumentów prawnych w obrocie gospodarczym S2A_W07 

MSG2_W14 Identyfikuje różnorodne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, gospodarek narodowych, 

ugrupowań integracyjnych i międzynarodowych organizacji gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym 
S2A_W07 

MSG2_W15 Ma pogłębioną wiedzę na temat  przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w 

środowisku krajowym i międzynarodowym 
S2A_W07 

MSG2_W16 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat różnorodnych standardów zarządzania przedsiębiorstwami 

międzynarodowymi 
S2A_W07 

MSG2_W17 Ma pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych dokumentów i procedur stosowanych w międzynarodowych 

transakcjach handlowych 
S2A_W07 

MSG2_W18 
Ma pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych procesów zmian zachodzących w strukturze gospodarki światowej S2A_W08 

MSG2_W19 
Ma pogłębioną wiedzę na temat różnorodnych nurtów teoretycznych w  ekonomii i ich ewolucji S2A_W09 

MSG2_W20 Posiada poszerzoną wiedzę na temat różnorodnych teoretycznych koncepcji wymiany międzynarodowej i ich 

ewolucji 
S2A_W09 

MSG2_W21 Zna i rozumie różnorodne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
S2A_W10 

MSG2_W22 Ma poszerzoną wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej 

wiedzę z zakresu MSG 
S2A_W11 
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MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

MSG2_W23 Rozumie specyfikę otoczenia (w szczególności kulturowego)  przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej oraz 

zasady działalności przedsiębiorstw na eurorynku 
S2A_W12 

MSG2_W24 Ma wiedzę nt. controllingu i finansów  jako systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 

międzynarodowym 
S2A_W13 

MSG2_W25 Ma wiedzę dotyczącą tworzenia i wykorzystywania różnych modeli e-biznesu oraz nt. zasad organizacji 

przedsięwzięć e-biznesowych.  
S2A_W14 

MSG2_W26 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i informacyjne oraz metodologię i specyfikę badań marketingowych 

realizowanych na rynkach międzynarodowych.  
S2A_W15 

MSG2_W27 
Zna i rozumie zalety i wady poszczególnych form współpracy strategicznej przedsiębiorstw S2A_W16 

K_U01- 

K_U31 
UMIEJĘTNOŚCI  

MSG2_U01 

Posiada umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych 

zachodzących w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie 

wzajemnych relacji między nimi 

S2A_U01 

MSG2_U02 Potrafi właściwie analizować złożone zjawiska oraz procesy zachodzące w obszarze międzynarodowych stosunków 

gospodarczych 
S2_U01 

MSG2_U03 Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz 

dyscyplin powiązanych w celu interpretacji oraz analizy sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynkach krajowych 

oraz międzynarodowych 

S2_U02 

MSG2_U04 Potrafi posługiwać się różnorodnymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów, form oraz efektów 

międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji 
S2_U02 

MSG2_U05 
Umie zastosować złożone metody  do analiz ekonomicznych S2_U02 

MSG2_U06 Potrafi wykorzystać znajomość klasycznych oraz współczesnych koncepcji teoretycznych do wyjaśnienia przebiegu 

procesów ekonomicznych zachodzących na rynku krajowym i międzynarodowym 

S2_U02 

MSG2_U07 Potrafi posługiwać się zaawansowanymi metodami ilościowymi w celu analizowania przyczyn i przebiegu złożonych 

procesów gospodarczych 
S2_U03 

MSG2_U08 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących w obszarze międzynarodowych 

stosunków gospodarczych, formułować opinie na ten temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować 
S2_U03 

MSG2_U09 
Potrafi przeprowadzać złożone opisowe analizy ilościowe problemów gospodarczych S2_U03 

MSG2_U10 Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych 

S2_U04 

MSG2_U11 
Potrafi modelować zjawiska i procesy zachodzące w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstwa S2_U04 

MSG2_U12 
Posiada umiejętność prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w gospodarce światowej S2_U04 

MSG2_U13 
 Potrafi samodzielnie analizować i interpretować różnorodne przepisy prawa  S2_U05 

MSG2_U14 
 Potrafi świadomie wykorzystywać normy i standardy obowiązujące w międzynarodowym obrocie gospodarczym S2_U05 

MSG2_U15 
Potrafi samodzielnie analizować działania instytucji prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego S2_U05 

MSG2_U16 
Potrafi zastosować i wykorzystać w praktyce znajomość przepisów prawa  S2_U06 

MSG2_U17 
 Umie zastosować zaawansowane metody statystyczne do analiz ekonomicznych S2_U06 

MSG2_U18 
 Potrafi samodzielnie zbudować strategię umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa  S2_U06 

MSG2_U19 
Potrafi zastosować i wykorzystać w praktyce znajomość formuł stosowanych w handlu zagranicznym  S2_U06 

MSG2_U20 
Potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować w praktyce złożoną transakcję w handlu zagranicznym S2_U07 

MSG2_U21 
Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić w praktyce badanie rynku  S2_U07 

MSG2_U22 
Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce światowej S2_U08 

MSG2_U23 Potrafi przeprowadzić pogłębioną teoretycznie analizę i ocenę zjawisk zachodzących w obszarze 

międzynarodowych stosunków gospodarczych 
S2_U08 

MSG2_U24 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim, 

uznanym za podstawowy dla kierunku MSG, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

S2A_U09 

MSG2_U25 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym (angielskim) w 

zakresie MSG, dotyczących zagadnień szczegółowych wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
S2A_U10 
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różnych źródeł   

MSG2_U26 Ma umiejętności językowe w zakresie MSG, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

MSG2_U27 Potrafi stosować podstawowe zasady, metody i techniki marketingu na rynkach Unii Europejskiej, w szczególności 

dostosowywać je do warunków otoczenia kulturowego tych rynków 
S2_U12 

MSG2_U28 
Potrafi organizować działalność w zakresie finansów i controllingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych S2_U13 

MSG2_U29 Potrafi dokonywać oceny różnych modeli biznesu elektronicznego oraz oszacowywać skalę korzyści i zagrożeń 

wynikających z ich zastosowania.  
S2_U14 

MSG2_U30 
Posiada umiejętność  prowadzenia badań marketingowych w skali międzynarodowej.  S2_U15 

MSG2_U31 Potrafi wykorzystywać różne formy współpracy strategicznej przedsiębiorstw w celu osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych 
S2_U16 

K_K01 -

K_U12 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

MSG2_K01 
Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces zdobywania 

wiedzy przez inne osoby 
S2A_K01 

MSG2_K02 
Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania, przyjmując różne role w zespole S2A_K02 

MSG2_K03 
Potrafi organizować aktywność gospodarczą i kierować pracą zespołu S2A_K02 

MSG2_K04 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego realizowania powierzonych mu zadań zawodowych S2A_K03 

MSG2_K05 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania S2A_K03 

MSG2_K06 
Jest przygotowany do postępowania profesjonalnego i etycznego S2A_K04 

MSG2_K07 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu złożonych projektów o charakterze społeczno-ekonomicznych S2A_K05 

MSG2_K08 Potrafi samodzielnie zdobywać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych oraz dyscyplin pokrewnych 
S2A_K06 

MSG2_K09 Jest przygotowany po samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku krajowym i 

międzynarodowym 
S2_K07 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

MSG2_K10 Jest przygotowany do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami na rynkach Unii 

Europejskiej 
S2_K08 

MSG2_K11 Jest przygotowany do uczestniczenia w projektach o charakterze międzynarodowym, uwzględniając prawne, 

społeczne i ekonomiczne oraz kulturowe aspekty działalności przedsiębiorstw 
S2_K09 

MSG2_K12 
Jest przygotowany do tworzenia przedsięwzięć e- biznesowych, w szczególności na rynkach Unii Europejskiej S2_K10 

 

Efekty kształcenia – tabela odwrotna 

 

WIEDZA 
S2A_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych 

nauk 

MSG2_W01, 

MSG2_W02 

S2A_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu 

do wybranych struktur i instytucji społecznych 

MSG2_W03, 

MSG2_W04 

S2A_W03 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do 

wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych 

MSG2_W05, 

MSG2_W06, 

MSG2_W07 

S2A_W04 Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących miedzy nimi prawidłowościach oraz 

wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych 

MSG2_W08 

S2A_W05 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów 

aktywności człowieka  

MSG2_W09 

S2A_W06 Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz 

modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących a także identyfikowania rządzących nimi 

prawidłowości 

MSG2_W10, 

MSG2_W11, 

MSG2_W12 

S2A_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów  norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, 

zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi 

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

MSG2_W13, 

MSG2_W14, 

MSG2_W15, 

MSG2_W16, 
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MSG2_W17 

S2A_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi  społecznych oraz zna 

rządzące tymi zmianami prawidłowości 

MSG2_W18 

S2A_W09 Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych 

kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji 

MSG2_W19, 

MSG2_W20 

S2A_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

MSG2_W21 

S2A_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 

zakresu dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG2_W22 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

S2A_W12 Rozumie specyfikę otoczenia (w szczególności kulturowego) przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej 

oraz zasady działalności przedsiębiorstw na eurorynku 

MSG2_W23 

S2A_W13 Ma wiedzę nt. controllingu i finansów jako systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami 

międzynarodowymi 

MSG2_W24 

S2A_W14 Ma wiedzę dotyczącą tworzenia i wykorzystywania różnych modeli e- biznesu oraz nt. zasad organizacji 

przedsięwzięć e- biznesowych 

MSG2_W25 

S2A_W15 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i informacyjne oraz metodologię i specyfikę badań marketingowych 

realizowanych na rynkach międzynarodowych 

MSG2_W26 

S2A_W16 Zna i rozumie zalety i wady poszczególnych form współpracy strategicznej przedsiębiorstw MSG2_W27 

UMIEJĘTNOŚCI 

S2A_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami 

społecznymi  

MSG2_U01, 

MSG2_U02 

S2A_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 

społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

MSG2_U03, 

MSG2_U04, 

MSG2_U05, 

MSG2_U06 

S2A_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie 

na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

MSG2_U07, 

MSG2_U08, 

MSG2_U09 

S2A_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące z zjawiska z różnych obszarów 

życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

MSG2_U10, 

MSG2_U11, 

MSG2_U12 

S2A_U05 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i  regułami (prawnymi, zawodowymi, 

etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną 

umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm 

MSG2_U13, 

MSG2_U14, 

MSG2_U15 

S2A_U06 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczna 

analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy 

MSG2_U16, 

MSG2_U17, 

MSG2_U18, 

MSG2_U19 

S2A_U07 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia 

procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

MSG2_U20, 

MSG2_U21 

S2A_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej 

teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej 

MSG2_U22 

MSG2_U23 

S2A_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 

uznawanym za podstawowy dla dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

MSG2_U24,  

S2A_U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym,  w 

zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w 

obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

MSG2_U25 

S2A_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin Nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

MSG2_U26 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 

S2A_U12 Potrafi stosować podstawowe zasady, metody i techniki marketingu na rynkach Unii Europejskiej, w 

szczególności dostosowywać je do warunków otoczenia kulturowego tych rynków 

MSG2_U27 

S2A_U13 Potrafi organizować działalność w zakresie finansów i controllingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych MSG2_U28 

S2A_U14 Potrafi dokonywać oceny różnych modeli biznesu elektronicznego oraz oszacowywać skalę korzyści i 

zagrożeń wynikających z ich zastosowania 

MSG2_U29 

S2_U15 Posiada umiejętność prowadzenia badań marketingowych w skali międzynarodowej MSG2_U30 

S2_U16 Potrafi wykorzystywać różne formy współpracy strategicznej przedsiębiorstw w celu osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych 

MSG2_U31 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
S2A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie MSG2_K01 

S2A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role MSG2_K02, 

MSG2_K03 

S2A_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania MSG2_K04, 

MSG2_K05 

S2A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu MSG2_K06 
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S2A_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki 

społeczne swojej działalności  

MSG2_K07 

S2A_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny MSG2_K08 

S2A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy MSG2_K09 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: ZARZĄDZANIE BIZNESEM MIĘDZYNARODOWYM 
S2A_K08 Jest przygotowany do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami na rynkach Unii 

Europejskiej 

MSG2_K10 

S2A_K09 Jest przygotowany do uczestniczenia w projektach o charakterze międzynarodowym, uwzględniając prawne, 

społeczne i ekonomiczne oraz kulturowe aspekty działalności 

MSG2_K11 

S2_K10 Jest przygotowany do tworzenia przedsięwzięć e-biznesowych, w szczególności na rynkach Unii Europejskiej MSG2_K12 

 

Zarządzanie I 
Efekty kształcenia 

 
ZL_S1A_W02- 

ZL_S1A_W15 

Wiedza 

ZRZ1_W01 Ma wiedzę o kluczowych opozycyjnych koncepcjach charakterystycznych dla 

nauk ekonomicznych, nauk organizacji i zarządzania oraz ich miejscu w 

systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk 

S1A_W01 

ZRZ1_W02 Ma wiedzę o najbardziej rozpowszechnionych rodzajach struktur i instytucji 

gospodarczych oraz pozagospodarczych 

S1A_W02 

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. 

S1A_W03 

ZRZ1_W04 Zna rodzaje różnych więzi społecznych, a szczególnie tych, wyróżnianych w 

naukach ekonomicznych oraz naukach o organizacji i zarządzaniu 

S1A_W04 

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. 

S1A_W05 

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. 

S1A_W06 

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. 

S1A_W07 

ZRZ1_W08 Ma wiedzę o podstawowych zmiennych, odzwierciedlających charakter, 

dynamikę, skalę zmian procesów społecznych i gospodarczych, organizacyjnych 

oraz ich konsekwencje i uwarunkowania 

S1A_W08 

ZRZ1_W09 Ma wiedzę na temat podstawowej linii ewolucji ustrojów społeczno-

gospodarczych, ewolucji wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz 

S1A_W09 
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przynależnych im paradygmatów 

ZRZ1_W10 Zna i rozumie kluczowe dla aktualnej wykładni prawnej pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony własności oraz prawa autorskiego oraz najczęstsze problemy 

związane z respektowaniem prawa własności różnych interesariuszy 

S1A_W010 

ZRZ1_W11 Zna uwarunkowania rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, ścieżki kariery 

zawodowej w różnego typu organizacjach i sposoby jej planowania 

S1A_W011 

ZRZ1_W12 Zna schematy podejmowania optymalnych lub kontekstowych decyzji 

gospodarczych i społecznych w organizacjach różnego typu, wielkości i 

funkcjonujących w typowych sytuacjach. 

 

ZRZ1_W13 Ma wiedzę o najczęściej wykorzystywanych w praktyce i teorii metodach 

prowadzenia badań i projektów organizacyjnych i zarządczych w wybranej 

poddziedzinie (funkcji) i ograniczonej skali. 

 

ZRZ1_W14 Posiada wiedzę o elementarnej charakterystyce wzajemnego wpływu 

środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na organizację, pracę grup, 

zespołów, pracowników i procesy zarządzania. 

 

ZRZ1_W15 Zna schematyczne sposoby identyfikowania i uwalniania (wykorzystania) 

potencjału organizacji i swojego. 

 

 

ZL_S1A_U02- 

ZL_S1A_U15 

UMIEJĘTNOŚCI  

ZRZ1_U01 Potrafi identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy 

gospodarcze, organizacyjne, społeczne, zarządcze wraz z ich uwarunkowaniami 

S1A_U01 

ZRZ1_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania 

podstawowych procesów i zjawisk gospodarczych, organizacyjnych, 

społecznych, zarządczych 

S1A_U02 

ZRZ1_U03 Potrafi identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić w kilku wymiarach analizę 

uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, organizacyjnych, 

społecznych, zarządczych. 

S1A_U03 

ZRZ1_U04 Potrafi prognozować dobrze ustrukturyzowane procesy i zjawiska społeczne, 

gospodarcze, organizacyjne i zarządcze z wykorzystaniem wskazanych metod i 

narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych 

S1A_U04 

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 

S1A_U05 

ZRZ1_U06 Potrafi, wykorzystać według zadanych schematów tworzyć zarys ram 

teoretycznych i praktycznych dla procesu rozstrzygania dylematów 

przedsiębiorcy, właściciela i pojawiających się w pracy organizatora, zarządcy, 

specjalisty, wykonawcy pracującego na różnych pozycjach organizacyjnych i 

S1A_U06. 
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tym podobnych postaci związanych z organizacjami różnego typu 

ZRZ1_U07 Potrafi, według zadanego schematu, identyfikować, analizować oraz 

formułować i rekomendować rozwiązania konkretnych, dziedzinowych 

problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej, organizacyjnej, 

zarządzaniu 

S1A_U07 

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. 

S1A_U08 

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. 

S1A_U09 

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. 

S1A_U10 

ZRZ1_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

ZRZ1_U12 Umie ocenić i wyjaśnić wpływ swoich zachowań na rozwój ekonomiczny, 

społeczny, kulturowy najbliższego swojego otoczenia w tym m.in. rozumie i 

praktycznie umie wdrożyć ideę uniwersyteckiego, zawodowego etosu, roli 

inteligencji i profesjonalistów. 

 

ZRZ1_U13 Wykorzystując podstawowe schematy motywowania, potrafi stworzyć warunki 

do realizacji wyznaczonych przez siebie zadań. 

 

ZRZ1_U14 Umie podejmować decyzje w oparciu o jednoznaczne schematy racjonalności 

optymalizującej lub kontekstowej. 

 

ZRZ1_U15 Potrafi przedstawić zbiór kluczowych ograniczeń swoich decyzji, projektów, 

analiz i tym podobnych form aktywności intelektualnej, typowej dla 

menedżera, organizatora, przedsiębiorcy. 

 

 

 

 

 

ZL_S1A_K01- KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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ZL_S1A_K10 

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. 

S1A_K01 

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. 

S1A_K02 

ZRZ1_K03 Potrafi według zadanych schematów określać priorytety działań nielicznych 

zespołów, zmian organizacyjnych niewielkiego typu, kierunków rozwoju i 

tym podobnych aktywności menedżerskich i organizatorskich (na różnych 

polach funkcjonalnych) oraz kalkulować ryzyko porażek, szanse na sukces, 

kontrolować realizację określonego przez siebie lub innych zamierzenia 

menedżerskiego i identyfikować oraz przyjąć odpowiedzialność za jego 

realizację. 

S1A_K03 

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. 

S1A_K04 

ZRZ1_K05 Umie uczestniczyć w budowaniu fragmentów projektów organizacyjnych i 

doskonalących zarządzanie, w tym i takich, które mają znaczenie dla 

społeczności lokalnych regionalnych. 

S1A_K05 

ZRZ1_K06 Potrafi tworzyć schematyczne programy uzupełniania i doskonalenia wiedzy 

funkcjonalnej i umiejętności własnych oraz nielicznego zespołu. 

S1A_K06 

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. 

S1A_K07 

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 

 

ZRZ1_K09 W wąskim kręgu kulturowym, zgodnie z wzorami poprawnego postępowania 

i oceniania, potrafi praktycznie stosować nagrody, kary społeczne i 

organizacyjne. 

 

ZRZ1_K10 Potrafi dbać o własne zdrowie i stosować techniki relaksacyjne oraz dbać o 

korzystne warunki wykonywania pracy nielicznych zespołów. 
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Zarządzanie II 
Efekty kształcenia 

 
ZM_S2A_W01- 

ZM_S2A_W15 

WIEDZA  

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 

S2A_W01 

ZRZ2_W02 Ma wiedzę o różniących się zasadniczo kilku koncepcjach opisu i tworzenia 

relacji pomiędzy różnymi rodzajami struktur i instytucji gospodarczych i 

pozagospodarczych 

S2A_W02 

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. 

S2A_W03 

ZRZ2_W04 Zna różne koncepcje opisu więzi społecznych, wyróżnianych w naukach 

ekonomicznych, naukach zajmujących się mikro i mezzoświatami społecznymi, 

a szczególnie organizacją i zarządzaniem oraz zna uznane prawidłowości 

występujące pomiędzy nimi 

S2A_W04 

ZRZ2_W05 Zna rożne koncepcje człowieka, jako kreatora i uczestnika struktur społeczno-

gospodarczych w skali makro, mezzo, mikro, w przekroju lokalnym i 

różnokulturowym, w aspekcie wielopoziomowej aktywności społecznej oraz 

osobistej, w tym procesy przywództwa, zarządzania i organizowania. 

S2A_W05 

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 

S2A_W06 

ZRZ2_W07 Zna różnice pomiędzy koncepcjami i sposobami budowania norm etycznych i 

prawnych życia społecznego, w tym norm, reguł, zasad regulujących 

działalność gospodarczą, zachowania ludzi w wybranych krajach i kulturach, 

typach organizacji oraz normy, reguły procesów zarządzania. 

S2A_W07 

ZRZ2_W08 Zna różnice pomiędzy koncepcjami zmian społecznych i środowiskowych 

(pozaspołecznych), zmian organizacyjnych i procesów zarządzania oraz 

wyróżnione koncepcje opisu dynamiki procesów społecznych i gospodarczych 

wraz z ich uwarunkowaniami i konsekwencjami 

S2A_W08 

ZRZ2_W09 Ma wiedzę na temat różnych ujęć ewolucji ustrojów społeczno-gospodarczych 

i paradygmatów ją interpretujących oraz zna ewolucję praktyki i teorii 

S2A_W09 
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organizacji i zarządzania oraz przedsiębiorczości 

ZRZ2_W10 Posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę problemów ochrony praw do 

własności intelektualnej, patentowej w powiązaniu z zagadnieniami 

gromadzenia i wzbogacania osobistej przewagi konkurencyjnej, środków do 

życia, kapitału ludzkiego i intelektualnego organizacji. 

S2A_W010 

ZRZ2_W11 Zna uwarunkowania i sposoby wspomagania rozwoju osobistego i 

zawodowego pracownika oraz budowania różnych typów ścieżek kariery w 

różnych typach organizacji oraz krajach. 

S2A_W011 

ZRZ2_W12 Zna zróżnicowane (np. pod względem racjonalności) koncepcje opisu i praktyki 

podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w organizacjach różnego 

typu i wielkości oraz sytuacjach. 

 

ZRZ2_W13 Ma wiedzę o różnorodnych metodach prowadzenia badań i projektów 

organizacyjnych i zarządczych w całej organizacji. 

 

ZRZ2_W14 Posiada wiedzę, która pozwala, przy założonym systemie wartości, modelować 

wzajemny wpływ środowiska (otoczenia) na organizację, pracę i procesy 

zarządzania 

 

ZRZ2_W15 Posiada wiedzę o różnych metodach i skutkach wywierania wpływu na 

jednostki, grupy, zespoły działające wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz w 

procesach zarządzania i rządzenia. 

 

ZM_S2A_U01- 

ZM_S2A_U15 

UMIEJĘTNOŚCI  

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. 

S2A_U01 

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. 

S2A_U02 

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. 

S2A_U03 

ZRZ2_U04 Opierając się na samodzielnym doborze zaawansowanych metod i narzędzi 

potrafi prognozować procesy, zjawiska społeczne i gospodarcze w skali ważnej 

dla części i całej organizacji oraz procesów zarządzania nią. 

S2A_U04 

ZRZ2_U05 Potrafi wykorzystać w tworzeniu projektów menedżerskich i organizacyjnych 

systemy normatywne odpowiednie dla różnych sytuacji kulturowych, 

S2A_U05 
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gospodarczych i prawnych. 

ZRZ2_U06 Potrafi, w oparciu o swoje autorskie schematy postępowania, tworzyć zarys 

ram teoretycznych dla rozstrzygania kluczowych kwestii z zakresu dylematów 

organizowania, zarządzania, uczestnictwa osób w życiu społecznym, 

gospodarczym oraz przekładać je na działania praktyczne i określać ich 

skuteczność, doskonalić w oparciu o krytyczną argumentację. 

S2A_U06 

ZRZ2_U07 Umie samodzielnie wybrać, przebadać i zaproponować procedurę rozwiązania 

kluczowego problemu z zakresu organizowania, zarządzania lub relacji między 

organizacją a jej środowiskiem. 

S2A_U07 

ZRZ2_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. 

S2A_U08 

ZRZ2_U09 Umie przygotować pisemne wypowiedzi (w języku ojczystym i obcym), takie 

jak: sprawozdania, projekty, raporty, opracowania, analizy i inne podstawowe 

dokumenty z zakresu interdyscyplinarnych problemów organizatorskich, 

właścicielskich i menedżerskich oraz wyjaśnić pisemnie wzajemny wpływ 

efektów i zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz zarządzania i 

organizowania. 

S2A_U9 

ZRZ2_U10 Umie przygotować ustne wypowiedzi (w języku ojczystym i obcym) 

prezentujące treść podstawowych dokumentów wspierających decyzje z 

zakresu organizacji i zarządzania oraz rekomendować rozwiązania dotyczące 

całej organizacji lub znacznych jej fragmentów (np. poszczególnych dziedzin 

zarządzania). 

S2A_U10 

ZRZ2_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

ZRZ2_U12 Umie tworzyć spójne rozwiązania promujące społecznej roli organizacji i 

zarządzania, ideę wyższego wykształcenia, zawodowego etosu, rolę inteligencji 

i profesjonalistów z zakresu zarządzania i organizacji. 

 

ZRZ2_U13 Wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i metody, potrafi kierować 

zespołem, pozyskiwać środki i zasoby do realizacji wyznaczonych zadań. 

 

ZRZ2_U14 Umie podejmować decyzje w oparciu o różne schematy racjonalności 

decyzyjnej i zachowań. 

 

ZRZ2_U15 Potrafi przedstawić zbiór kluczowych ograniczeń koncepcji z zakresu 

organizacji i zarządzania, które zostały opracowane przez niego lub innych. 

 

ZM_S2A_K01- 

ZM_S2A_K10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

ZRZ2_K01 Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia organizacji w długim okresie oraz 

potrafi tworzyć programy na rzecz uczenia i doskonalenia członków organizacji 

S2A_K01 
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różnych rozmiarów i typów. 

ZRZ2_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 w skali całej organizacji lub jej istotnych fragmentów 

funkcjonalnych. 

S2A_K02 

ZRZ2_K03 Potrafi według opracowanych przez siebie lub w zespole schematów określać 

priorytety działań organizacji (na różnych polach funkcjonalnych i dla całości) 

oraz kalkulować ryzyko porażek, szanse na sukces, kontrolować realizację 

zamierzenia menedżerskiego i identyfikować oraz przyjąć odpowiedzialność za 

jego realizację. 

S2A_K03 

ZRZ2_K04 Potrafi tworzyć sposoby identyfikowania i rozstrzygania dylematów w zakresie 

zarządzania i organizowania różnymi typami organizacji w różnych 

okolicznościach oraz praktycznie odróżniać postawy populistyczne, 

nieprofesjonalne, nieetyczne, niemoralne, nieuczciwe, naganne od ich 

zaprzeczenia. 

S2A_K04 

ZRZ2_K05 Umie uczestniczyć w budowaniu między funkcyjnych projektów 

organizacyjnych, w tym i takich, które mają znaczenie dla społeczności 

lokalnych regionalnych oraz wyznaczać pożądane i kontrolować osiągane 

efekty takich projektów oraz samooceniać swoje zachowania i osiągnięte 

efekty. 

S2A_K05 

ZRZ2_K06 Potrafi tworzyć schematyczne programy uzupełniania i doskonalenia 

interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej dla rozwijania funkcjonalnych 

kompetencji i umiejętności własnych oraz danego zespołu organizacyjnego. 

S2A_K06 

ZRZ2_K07 Potrafi zainicjować wśród członków zespołu procesy kreatywnego myślenia i 

uruchomić procesy przedsiębiorcze. 

S2A_K07 

ZRZ2_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w rozwoju społecznym, 

gospodarczym, organizacji, kierowania zespołami, składającymi się z rożnych 

grup interesu, przyjmowania roli przywódcy w takich grupach i spełniania roli 

formalnego kierownika 

 

ZRZ2_K09 Identyfikuje modele, warunki realizacji i konsekwencje decyzji, zachowań ludzi 

w różnego typu organizacjach i środowiskach kulturowych. 

 

ZRZ2_K10 Potrafi formułować oczekiwania względem samego siebie i innych specjalistów 

dziedzinowych, tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko twórczej współpracy 

oraz wzbudzać zaangażowanie specjalistów 

 

 

 


