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brak

0

częściowo

1

w pełni

2

1 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.

2 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.

3 ZRZ2_W11

Zna uwarunkowania i sposoby wspomagania rozwoju 

osobistego i zawodowego pracownika oraz 

budowania różnych typów ścieżek kariery w różnych 

typach organizacji oraz krajach.

4 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.

5 ZRZ2_U07

Umie samodzielnie wybrać, przebadać i 

zaproponować procedurę rozwiązania kluczowego 

problemu z zakresu organizowania, zarządzania lub 

relacji między organizacją a jej środowiskiem.

Karta oceny realizacji efektów kształcenia

Lp Symbol efektu Opis efektu kierunkowego

Ocena realizacji efektu

(w wybranej kolumnie proszę 

postawić znak "X")
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6 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.

7 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).

8 ZRZ2_U13

Wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę i metody, 

potrafi kierować zespołem, pozyskiwać środki i 

zasoby do realizacji wyznaczonych zadań.

9 ZRZ2_K01

Rozumie potrzebę uczenia się i uczenia organizacji w 

długim okresie oraz potrafi tworzyć programy na 

rzecz uczenia i doskonalenia członków organizacji 

różnych rozmiarów i typów.

10 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.

11 ZRZ2_K06

Potrafi tworzyć schematyczne programy 

uzupełniania i doskonalenia interdyscyplinarnej 

wiedzy, niezbędnej dla rozwijania funkcjonalnych 

kompetencji i umiejętności własnych oraz danego 

zespołu organizacyjnego.

12 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.


