
Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

WYDZIAŁ EKONOMII 

Kierunek: ekonomia 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

EK1_W04 
EK1_W15 

opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

EK1_U08 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

EK1_U09 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

EK1_U11 krytycznie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne 

EK1_K07 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

EK1_K09 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania zdefiniowanego przez 
osoby trzecie 

EK1_K13 uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznych 

EK1_K14 uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności 

Kierunek: ekonomia 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

EK1_W04 
EK1_W15 

opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

EK1_U08 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

EK1_U09 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

EK1_U11 krytycznie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne 

EK1_K13 uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznych 

EK1_K14 uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności 

EK1_K07 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

EK1_K09 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania zdefiniowanego przez 
osoby trzecie 

Kierunek: ekonomia 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

EK1_W04 
EK1_W15 

opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

EK1_U08 stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
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zawodowych 

EK1_U09 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

EK1_U11 krytycznie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne 

EK1_K13 uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznych 

EK1_K14 uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności 

EK1_K07 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

EK1_K09 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania zdefiniowanego przez 
osoby trzecie 

Kierunek: ekonomia 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

EK1_W04 
EK1_W15 

opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

EK1_U08 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

EK1_U09 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

EK1_U11 krytycznie analizuje zjawiska i procesy ekonomiczne 

EK1_K13 uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznych 

EK1_K14 uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności 

EK1_K07 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

EK1_K09 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania zdefiniowanego przez 
osoby trzecie 

Kierunek: gospodarka przestrzenna 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GP1_U19 Stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych 

GP1_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań 

GP1_K05 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodów z zakresu gospodarowania przestrzenią 

GP1_K06 
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy  
i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 

Kierunek: gospodarka przestrzenna 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 
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GP1_U19 
Stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych w zakresie 
studiowanego kierunku (gospodarka przestrzenna) 

GP1_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań 

GP1_K05 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodów z zakresu gospodarowania przestrzenią 

GP1_K06 
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy  
i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 

Kierunek: gospodarka przestrzenna 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GP1_U19 
Stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych w zakresie 
studiowanego kierunku (gospodarka przestrzenna) 

GP1_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań 

GP1_K05 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodów z zakresu gospodarowania przestrzenią 

GP1_K06 
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy  
i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 

Kierunek: gospodarka przestrzenna 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GP1_U19 
Stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych w zakresie 
studiowanego kierunku (gospodarka przestrzenna) 

GP1_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań 

GP1_K05 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodów z zakresu gospodarowania przestrzenią 

GP1_K06 
rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy  
i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność 

Kierunek: gospodarka i zarządzanie publiczne 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GZP1_U01 
Ma umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opisu  
i analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych 

GZP1_U08 
Ma umiejętność analizowania i oceniania procesów zachodzących w sferze 
gospodarki i administracji publicznej 

GZP1_U15 Ma umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych 

GZP1_K01 
Rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 
pozwalającą na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych 

GZP1_K05 Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, gospodarczych  
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i obywatelskich; zna aspekty społeczne, ekonomiczne, zarządcze i prawne tej 
działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki 

GZP1_K07 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności profesjonalne  
i badawcze 

Kierunek: gospodarka i zarządzanie publiczne 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GZP1_U01 
Ma umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opisu  
i analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych 

GZP1_U08 
Ma umiejętność analizowania i oceniania procesów zachodzących w sferze 
gospodarki i administracji publicznej 

GZP1_U15 
Ma umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych  
w zakresie kierunku studiów (GiZP) 

GZP1_K01 
Rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 
pozwalającą na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych 

GZP1_K05 
Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, gospodarczych  
i obywatelskich; zna aspekty społeczne, ekonomiczne, zarządcze i prawne tej 
działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki 

GZP1_K07 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności profesjonalne  
i badawcze 

Kierunek: gospodarka i zarządzanie publiczne 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

GZP1_U01 
Ma umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opisu  
i analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych 

GZP1_U08 
Ma umiejętność analizowania i oceniania procesów zachodzących w sferze 
gospodarki i administracji publicznej 

GZP1_U15 
Ma umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych  
w zakresie kierunku studiów (GiZP) 

GZP1_K01 
Rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 
pozwalającą na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych 

GZP1_K05 

Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, gospodarczych 
i obywatelskich; zna aspekty społeczne, ekonomiczne, zarządcze i prawne tej 
działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki 

GZP1_K07 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności profesjonalne  
i badawcze 

Kierunek: gospodarka i zarządzanie publiczne 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 
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GZP1_U01 
Ma umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opisu  
i analizy zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych 

GZP1_U08 
Ma umiejętność analizowania i oceniania procesów zachodzących w sferze 
gospodarki i administracji publicznej 

GZP1_U15 
Ma umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych  
w zakresie kierunku studiów (GiZP) 

GZP1_K01 
Rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, 
pozwalającą na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych 

GZP1_K05 
Potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, gospodarczych  
i obywatelskich; zna aspekty społeczne, ekonomiczne, zarządcze i prawne tej 
działalności oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki 

GZP1_K07 
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności profesjonalne  
i badawcze 

Kierunek: logistyka  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

LOGWE1_W01 Zna podstawową terminologię wykorzystywaną do opisu działania instytucji 
publicznych, społecznych i gospodarczych 

LOGWE1_U01 
Potrafi stosować wiedzę specjalistyczną z zakresu studiowanej specjalności  
w zakresie kooperowania z innymi obszarami funkcjonalnymi 

LOGWE1_U02 Stosuje uzyskaną wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych 

LOGWE1_K01 Rozumie potrzebę samodzielnej nauki i dalszego rozwoju 

LOGWE1_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywanym zawodem 

Kierunek: logistyka  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

LOGWE1_W01 Zna podstawową terminologię wykorzystywaną do opisu działania instytucji 
publicznych, społecznych i gospodarczych 

LOGWE1_U01 
Potrafi stosować wiedzę specjalistyczną z zakresu studiowanej specjalności  
w zakresie kooperowania z innymi obszarami funkcjonalnymi 

LOGWE1_U02 Stosuje uzyskaną wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych 

LOGWE1_K01 Rozumie potrzebę samodzielnej nauki i dalszego rozwoju 

LOGWE1_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywanym zawodem 

Kierunek: logistyka  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

LOGWE1_W01 Zna podstawową terminologię wykorzystywaną do opisu działania instytucji 
publicznych, społecznych i gospodarczych 
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LOGWE1_U01 
Potrafi stosować wiedzę specjalistyczną z zakresu studiowanej specjalności  
w zakresie kooperowania z innymi obszarami funkcjonalnymi 

LOGWE1_U02 Stosuje uzyskaną wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych 

LOGWE1_K01 Rozumie potrzebę samodzielnej nauki i dalszego rozwoju 

LOGWE1_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywanym zawodem 

Kierunek: logistyka  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

LOGWE1_W01 Zna podstawową terminologię wykorzystywaną do opisu działania instytucji 
publicznych, społecznych i gospodarczych 

LOGWE1_U01 
Potrafi stosować wiedzę specjalistyczną z zakresu studiowanej specjalności  
w zakresie kooperowania z innymi obszarami funkcjonalnymi 

LOGWE1_U02 Stosuje uzyskaną wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych 

LOGWE1_K01 Rozumie potrzebę samodzielnej nauki i dalszego rozwoju 

LOGWE1_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywanym zawodem 

Kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

MSG1_W06 

Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi 
oraz pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie 
w skali krajowej i międzynarodowej 

MSG1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych 

MSG1_U12 Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne 

MSG1_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie 

MSG1_K02 Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

MSG1_K06 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze społeczno-
ekonomicznym 

Kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

MSG1_W06 

Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi 
oraz pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie 
w skali krajowej i międzynarodowej 

MSG1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych 

MSG1_U12 Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne 
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MSG1_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie 

MSG1_K02 Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

MSG1_K06 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze społeczno-
ekonomicznym 

Kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

MSG1_W06 

Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi 
oraz pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie 
w skali krajowej i międzynarodowej 

MSG1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych 

MSG1_U12 Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne 

MSG1_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie 

MSG1_K02 Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

MSG1_K06 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze społeczno-
ekonomicznym 

Kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

MSG1_W06 

Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi 
oraz pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie 
w skali krajowej i międzynarodowej 

MSG1_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych 

MSG1_U12 Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne 

MSG1_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie 

MSG1_K02 Umie ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania 

MSG1_K06 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o charakterze społeczno-
ekonomicznym 

Kierunek: przedsiębiorczość i finanse  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2014/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

PiF1_W02 opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

PiF1_U01 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

PiF1_U01 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 
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PiF1_U09 

PiF1_K02 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

PiF1_K05 
uczestniczy w przygotowywaniu projektów ekonomicznych w zakresie objętym 
planem praktyki 

Kierunek: przedsiębiorczość i finanse  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

PiF1_W02 opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

PiF1_U01 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

PiF1_U01 
PiF1_U09 

dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

PiF1_K02 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

PiF1_K05 
uczestniczy w przygotowywaniu projektów ekonomicznych w zakresie objętym 
planem praktyki 

Kierunek: przedsiębiorczość i finanse  
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

PiF1_W02 opisuje struktury i instytucje gospodarcze posługując się adekwatną terminologią 

PiF1_U01 
stosuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do rozwiązywania problemów 
zawodowych 

PiF1_U09 dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań postawionego problemu 

PiF1_K02 elastycznie przystosowuje się do określonej roli pełnionej w strukturze grupy 

PiF1_K05 
uczestniczy w przygotowywaniu projektów ekonomicznych w zakresie objętym 
planem praktyki 

Kierunek: przedsiębiorczość i finanse  
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

PiF2_W03 

zna i posługuje się pogłębioną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania  
w zakresie niezbędnym do analizy zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji 
w kluczowych obszarach prowadzenia przedsiębiorstwa 

PiF2_U01 

analizuje zjawiska gospodarcze, wyciąga wnioski i formułuje uzasadnione 
rekomendacje, posługując się krytycznie dobranymi koncepcjami, metodami  
i danymi 

PiF2_K03 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania określonego 
samodzielnie i/lub przez osoby trzecie 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
Kierunek: przedsiębiorczość i finanse  

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

PiF2_W03 

zna i posługuje się pogłębioną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania w 
zakresie niezbędnym do analizy zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji w 
kluczowych obszarach prowadzenia przedsiębiorstwa 

PiF2_U01 

analizuje zjawiska gospodarcze, wyciąga wnioski i formułuje uzasadnione 
rekomendacje, posługując się krytycznie dobranymi koncepcjami, metodami i 
danymi 

PiF2_K03 
poprawnie hierarchizuje priorytety służące realizacji zadania określonego 
samodzielnie i/lub przez osoby trzecie 

WYDZIAŁ FINANSÓW i UBEZPIECZEŃ 

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

FiR1_W02 
Posiada podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i podmiotach sfery realnej i 
finansowej oraz roli systemów informacyjnych tych jednostek. 

FiR1_W07 
Posiada wiedzę o normach i regułach determinujących zachowania podmiotów 
sfery realnej i finansowej i ich znaczeniu dla systemu informacyjnego 
rachunkowości. 

FiR1_U02 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
konkretnych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i finansowych między 
innymi przez elementy systemu rachunkowości. 

FiR1_U05 
Posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami determinującymi 
zachowania społeczne, gospodarcze i finansowe 

FiR1_U09 
Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz 
języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

FiR1_K02 
Potrafi aktywnie uczestniczyć w grupach, organizacjach lub instytucjach sfery 
realnej i finansowej 

FiR1_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

Kierunek: FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2013/2014 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

FiZOZ1_W02 
Ma podstawową wiedzę o strukturach instytucjach społecznych, w tym o 
instytucjach i podmiotach sfery finansowej, ochrony zdrowia i ubezpieczeń 
zdrowotnych  

FiZOZ1_W07 
Posiada wiedzę o normach i regułach organizacyjnych oraz finansowych 
organizujących struktury i instytucje ochrony zdrowia oraz ich bliskiego otoczenia a 
także o ich źródłach, zmianach i sposobach działania 

FiZOZ1_U02 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
konkretnych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i organizacyjnych  



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

FiZOZ1_U06 
Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania problemów 
związanych z rozwojem, funkcjonowaniem, finansowaniem i zarządzaniem w 
ochronie zdrowia  

FiZOZ1_U09 

Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz 
języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, norm prawnych, orzecznictwa i empirycznych 
analiz  

FiZOZ1_K02 Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  

FiZOZ1_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  

WYDZIAŁ INFORMATYKI i KOMUNIKACJI 

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2014/15 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

DKS1_W08 Zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii 
informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji 
marketingowe. 

DKS1_W10 
DKS1_W11 

Zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public 
relations. 

DKS1_W12 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu 
dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_U02 Potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii 
oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 

DKS1_U05 Wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk i wydarzeń ekonomicznych w celu 
przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma 
miejsce. 

DKS1_U12 Posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu 
(prasa, radio, telewizja, Internet). 

DKS1_U13 
DKS1_U15 

 

Potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej 
klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z 
zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zna specyfikę pracy organizacji 
pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 

DKS1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

DKS1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

DKS1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

DKS1_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodami w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów związanych z komunikacją społeczną. 

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2015/16 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

DKS1_W08 Zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii 
informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji 
marketingowe. 

DKS1_W10 Zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
DKS1_W11 relations. 

DKS1_W12 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu 
dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_U02 Potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii 
oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 

DKS1_U05 Wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk i wydarzeń ekonomicznych w celu 
przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma 
miejsce. 

DKS1_U12 Posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu 
(prasa, radio, telewizja, Internet). 

DKS1_U13 
DKS1_U15 

 

Potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej 
klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z 
zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zna specyfikę pracy organizacji 
pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 

DKS1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

DKS1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

DKS1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

DKS1_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodami w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów związanych z komunikacją społeczną. 

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2016/17 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

DKS1_W08 Zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii 
informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji 
marketingowe. 

DKS1_W10 
DKS1_W11 

Zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public 
relations. 

DKS1_W12 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu 
dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_U02 Potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii 
oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 

DKS1_U05 Wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk i wydarzeń ekonomicznych w celu 
przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma 
miejsce. 

DKS1_U12 Posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu 
(prasa, radio, telewizja, Internet). 

DKS1_U13 
DKS1_U15 

 

Potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej 
klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z 
zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zna specyfikę pracy organizacji 
pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 

DKS1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

DKS1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

DKS1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

DKS1_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodami w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS1_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów związanych z komunikacją społeczną. 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia 

REKRUTACJA 2015/16 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

DKS2_W04 Zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii 
informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji 
marketingowej. 

DKS2_W05 Zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public 
relations. 

DKS2_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu 
dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS2_U01 Potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii 
oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 

DKS2_U02 Wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk wydarzeń ekonomicznych w celu 
przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma 
miejsce. 

DKS2_U06 Posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu 
(prasa, radio, telewizja, Internet). 

DKS2_U10 Potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej 
klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z 
zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zna specyfikę pracy organizacji 
pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 

DKS2_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

DKS2_K05 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

DKS2_K09 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia 

REKRUTACJA 2016/17 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

DKS2_W04 Zna tok postępowania przy budowaniu informacji, polityki informacyjnej, kampanii 
informacyjnej, a także kampanii opartej na zasadach zintegrowanej komunikacji 
marketingowej. 

DKS2_W05 Zna tok postępowania przy projektowaniu działań z zakresu marketingu oraz public 
relations. 

DKS2_W06 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania informacji, właściwe dla zawodu 
dziennikarza i PR-owca, a także innych zawodów w zakresie komunikacji społeczne. 

DKS2_U01 Potrafi efektywnie pozyskiwać dane w celu projektowania i wdrażania działań, kampanii 
oraz strategii z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów z mediami, komunikacji. 

DKS2_U02 Wykorzystuje analizę i interpretację zjawisk wydarzeń ekonomicznych w celu 
przygotowania materiału dziennikarskiego na rzecz medium, w którym praktyka ma 
miejsce. 

DKS2_U06 Posiada techniczne i praktyczne umiejętności związane z pracą w medium o danym profilu 
(prasa, radio, telewizja, Internet). 

DKS2_U10 Potrafi przygotować briefing, materiały informacyjne i promocyjne na rzecz firmy oraz jej 
klientów, konferencję prasową; potrafi wdrażać działania strategii PR oraz działania z 
zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zna specyfikę pracy organizacji 
pozarządowej, firmy czy instytucji, w której odbywa się praktyka. 

DKS2_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
przez siebie celu. 

DKS2_K05 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

DKS2_K09 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

Kierunek: Informatyka i Ekonometria, studia I stopnia  

REKRUTACJA 2014/15 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

IE1_W05 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. Zna proces budowy 
systemów informatycznych. 

IE1_W06 Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 
informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego 

IE1_U05 Potrafi dokonać analizy problemu pod kątem projektowania systemów informatycznych  

IE1_U09 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu 
i oprogramowania 

IE1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu.  

IE1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

IE1_K03  Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie` i innych. 

IE1_K04 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

Kierunek: Informatyka i Ekonometria, studia I stopnia  

REKRUTACJA 2015/16 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

IE1_W05 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. Zna proces budowy 
systemów informatycznych. 

IE1_W06 Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 
informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego 

IE1_U05 Potrafi dokonać analizy problemu pod kątem projektowania systemów informatycznych  

IE1_U09 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu 
i oprogramowania 

IE1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu.  

IE1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

IE1_K03  Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie` i innych. 

IE1_K04 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

Kierunek: Informatyka i Ekonometria, studia I stopnia  

REKRUTACJA 2016/17 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 



Wykaz efektów kształcenia dla  
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w Katowicach 
IE1_W05 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. Zna proces budowy 

systemów informatycznych. 

IE1_W06 Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 
informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego 

IE1_U05 Potrafi dokonać analizy problemu pod kątem projektowania systemów informatycznych  

IE1_U09 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu 
i oprogramowania 

IE1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu.  

IE1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

IE1_K03  Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie` i innych. 

IE1_K04 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

Kierunek: INFORMATYKA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2014/15 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

INF1_W05 Zna proces budowy systemów informatycznych. 

INF1_W11 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. 

INF1_U06 Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, a także 
prezentować w zrozumiały sposób podstawowe fakty z dziedziny informatyki. 

INF1_U09 Potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod, technik i rozwiązań informatycznych 
zaprojektować, zbudować system informatycznych lub jego fragment. 

INF1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

INF1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

INF1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

INF1_K04 Ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. 

INF1_K05 Rozumie potrzebę i jest świadom konieczności bezustannego podnoszenia nabytych 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych niezbędnych do efektywnego 
wykorzystania dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych. 

INF1_K06 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

INF1_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów informatycznych; wskazuje możliwości optymalizacji, rozbudowy i modyfikacji 
infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z aktualnymi tendencjami rozwojowymi. 

Kierunek: INFORMATYKA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2015/16 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

INF1_W05 Zna proces budowy systemów informatycznych. 

INF1_W11 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. 

INF1_U06 Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, a także 
prezentować w zrozumiały sposób podstawowe fakty z dziedziny informatyki. 

INF1_U09 Potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod, technik i rozwiązań informatycznych 
zaprojektować, zbudować system informatycznych lub jego fragment. 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
INF1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 

przez siebie celu. 

INF1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

INF1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

INF1_K04 Ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. 

INF1_K05 Rozumie potrzebę i jest świadom konieczności bezustannego podnoszenia nabytych 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych niezbędnych do efektywnego 
wykorzystania dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych. 

INF1_K06 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

INF1_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów informatycznych; wskazuje możliwości optymalizacji, rozbudowy i modyfikacji 
infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z aktualnymi tendencjami rozwojowymi. 

Kierunek: INFORMATYKA, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2016/17 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod Opis 

INF1_W05 Zna proces budowy systemów informatycznych. 

INF1_W11 Zna aktualne tendencje rozwojowe infrastruktury teleinformatycznej. 

INF1_U06 Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, a także 
prezentować w zrozumiały sposób podstawowe fakty z dziedziny informatyki. 

INF1_U09 Potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod, technik i rozwiązań informatycznych 
zaprojektować, zbudować system informatycznych lub jego fragment. 

INF1_K01 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu. 

INF1_K02 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

INF1_K03 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

INF1_K04 Ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje. 

INF1_K05 Rozumie potrzebę i jest świadom konieczności bezustannego podnoszenia nabytych 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych niezbędnych do efektywnego 
wykorzystania dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych. 

INF1_K06 Dochowuje tajemnicy służbowej. Stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z 
etyką zawodową. 

INF1_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, orientuje się na rynku pracy w zakresie 
zawodów informatycznych; wskazuje możliwości optymalizacji, rozbudowy i modyfikacji 
infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z aktualnymi tendencjami rozwojowymi. 

Kierunek: INFORMATYKA, studia II stopnia 

REKRUTACJA 2015/16 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

INF2_W10 Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 
informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

INF2_U04 Potrafi dokumentować prowadzone prace. 

INF2_U09 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu i 
oprogramowania. 

INF2_K02 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
przez siebie celu; ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane 
decyzje; stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z etyką zawodową. 

INF2_K03 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

INF2_K04 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

Kierunek: INFORMATYKA, studia II stopnia 

REKRUTACJA 2016/17 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

INF2_W10 Zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów 
informatycznych oraz prowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

INF2_U04 Potrafi dokumentować prowadzone prace. 

INF2_U09 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu i 
oprogramowania. 

INF2_K02 Identyfikuje własne kompetencje społeczne, doskonali się i uczy, dążąc w wyznaczonym 
przez siebie celu; ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane 
decyzje; stosuje normy prawne i zasady postępowania zgodne z etyką zawodową. 

INF2_K03 Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role, zna swoje predyspozycje, 
dotyczące ról grupowych. 

INF2_K04 Identyfikuje i określa priorytety służące do realizacji określonego celu przez siebie i innych. 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

Kierunek: ANALITYKA GOSPODARCZA, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2013/2014 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

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. 

UMIEJĘTNOŚCI  

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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AG1_K09 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Kierunek: GOSPODARKA TURYSTYCZNA, studia I stopnia  

REKRUTACJA 2013/2014  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

GT1_W05 
GT1_W06 
GT1_W25 

Ma wiedzę o projektach organizacyjnych, zarządczych i społecznych wykorzystywanych w 
różnych sektorach gospodarki turystycznej (prywatnym, publicznym i społecznym).  
Zna schematy podejmowania optymalnych lub kontekstowych decyzji gospodarczych i 
społecznych w organizacjach turystycznych różnego typu, wielkości i funkcjonujących w 
typowych sytuacjach.  



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i ścieżki 
kariery zawodowej turystyce i sposoby jej planowania.  

UMIEJĘTNOŚCI  

GT1_U01 
GT1_U02 
GT1_U03 
GT1_U06 
GT1_U08 
GT1_U10 
GT1_U12 
GT1_U13 
GT1_U15 

Potrafi identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy  
gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z rozwojem turystyki.  Potrafi opisać strukturę 
gospodarki turystycznej i rodzaje zależności między tworzącymi ją podmiotami. 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.  
Potrafi analizować przyczyny, motywy i skutki aktywności (pozytywne i negatywne) 
podmiotów gospodarki turystycznej. Potrafi analizować interpretować systemy norm i 
reguł prawnych oraz etycznych regulujących funkcjonowanie struktur społeczno- 
gospodarczych związanych z turystyką. 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. Potrafi zgodnie z zadanym schematem postępowania 
identyfikować, analizować oraz formułować i rekomendować rozwiązania w zakresie 
konkretnych, dziedzinowych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów 
gospodarki turystycznej. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania motywów, 
przyczyn i konsekwencji zachowań ludzi zarówno w organizacji jak i w jej otoczeniu. 
Posiada umiejętność komunikowania się(w szczególności prowadzenia negocjacji) z 
pracownikami organizacji oraz podmiotami otoczenia.  
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

GT1_K04 
GT1_K09 

Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.  
Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i 
umiejętności z zakresu turystyki uwzględniając jej interdyscyplinarny charakter.  
 

Kierunek: GOSPODARKA TURYSTYCZNA, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2014/2015 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

GT1_W03 
GT1_W06 
GT1_W25 

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i uwarunkowania 
rozwoju indywidualnej ścieżki kariery w zawodach związanych z turystyką, zna aktualną 
sytuację na rynku pracy w sektorach gospodarki turystyczne. Wie, na czym polega specyfika 
funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej, w szczególności tego, w którym 
odbywa się praktyka. Zna rodzaje decyzji gospodarczych, zarządczych i społecznych 
podmiotów sektora, w którym odbywa się praktyka. 

UMIEJĘTNOŚCI  

GT1_U01 
GT1_U05 
GT1_U13 
GT1_U15 

Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze 
związane z rozwojem turystyki. Potrafi opisać strukturę organizacyjną i funkcjonalną 
podmiotu, w którym odbywa praktykę i jego miejsce w strukturze gospodarki turystycznej. 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania motywów, przyczyn i konsekwencji 
zachowań ludzi zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu. Posiada umiejętność 
komunikowania się z pracownikami organizacji oraz podmiotami otoczenia. 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

GT1_K04 
GT1_K05 
 

Rozumie znaczenie kompetencji zawodowych i etycznych w turystyce. Potrafi myśleć w 
sposób przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin 
pokrewnych w tym podejmować decyzje, motywować do działania 

Kierunek: INTERNATIONAL BUSINESS, studia I stopnia  



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

REKRUTACJA od 2012/2013 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

IB1_W02 
IB1_W03 
IB1_W04 
IB1_W05 
IB1_W06 
IB1_W07 
IB1_W11 
 

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. 
Posiada elementarną wiedzę o miejscu biznesu międzynarodowego w systemie nauk 
społecznych Posiada podstawową wiedzę o podmiotach gospodarki w skali świata, w 
szczególności o podmiotach tworzących struktury Unii Europejskiej. 
Dysponuje podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami gospodarczymi 

 
Rozróżnia rodzaje więzi charakterystycznych dla podmiotów funkcjonujących na rynkach 
międzynarodowych. Zna cechy i rolę przedsiębiorcy funkcjonującego w środowisku 
międzynarodowym i wielokulturowym. Zna podstawowe metody analizy i interpretacji 
danych oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w skali 
międzynarodowej. 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

IB1_U02 
IB1_U06 

The student knows how to use principal theoretical conceptualizations in the analysis of 
motives, forms and effects of international activities of enterprises, institutions and 
organizations. 
Using an assigned model, the student can identify, analyze, formulate and recommend 
solutions to specific problems arising in enterprise’s international operations. 
The student is capable of understanding and analyzing phenomena occurring in 
international business. 
 
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. 
Potrafi analizować i oceniać możliwości podejmowania działalności przez przedsiębiorstwa 
na rynkach międzynarodowych. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IB1_K01 
IB1_K03 
IB1_K04 
IB1_K05 

The student is aware that lifelong learning is a necessity. 
The student can cooperate and work in teams, including the ones made up by individuals 
from different cultural backgrounds. 
The student is prepared to do assigned tasks in responsible manner. 
The student identifies and solves Job related dilemmas, can distinguish between unethical, 
immoral or unprofessional conduct and its opposite. 
The student can participate in setting up simple international projects taking into account 
legal, social, economic and political aspects. 
 
Zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie. 
Jest przygotowany do pełnienia roli lidera niewielkiego zespołu w ramach swojej 
specjalności, w tym zespołu składającym się z przedstawicieli różnych kultur. 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego realizowania powierzonych mu zadań. 
Potrafi kontrolować realizację zadań przez innych. 

Kierunek: INTERNATIONAL BUSINESS, studia II stopnia  

REKRUTACJA od 2012/2013 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
WIEDZA 

---  - -- 

UMIEJĘTNOŚCI  

IB2_U03 
IB2_U15 
IB2_U16 
 

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. 
Potrafi samodzielnie wybrać, przebadać i zaproponować procedurę rozwiązania 
kluczowego problemu z zakresu zarządzania lub relacji pomiędzy organizacją a jej 
międzynarodowym otoczeniem. 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w obszarze biznesu 
międzynarodowego. 
The student knows how to use various theoretical concept 
ualizations  to analyze motives, forms and effects of the international activities of 
enterprises, institutions and organizations, and to evaluate critically the results obtained. 
The student can independently select, research and propose a  
procedure for solving a key problem in management or organization’s relationship with its 
international environment 
The student is capable of understanding and analyzing phenomena occurring in the area of 
international business. 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IB2_K01 
IB2_K02 
IB2_K04 
IB2_K05 
IB2_K06 
 

Zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie. 
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. 
Potrafi określić skalę odpowiedzialności związanej z realizacją zadań zawodowych, 
identyfikuje warunki ich realizacji oraz konsekwencje podjętych decyzji i zachowań 
pracowników w różnych organizacjach i środowiskach kulturowych. 
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. 
Potrafi uczestniczyć w tworzeniu złożonych projektów o charakterze międzynarodowym, 
uwzględniając aspekty prawne, społeczne, ekonomiczne i polityczne. 
The student is aware that life long learning is a necessity 
The student can work in a team, also if its members represent a variety of cultural 
backgrounds. Is familiar with and understands the issue of culture clash, can work 
effectively in multicultural environment. 
The student is able to define the range of responsibility related to  
performing job tasks, identify conditions for their implementation, and recognize 
consequences of decisions and actions ta 
ken by staff in various organizations and cultural settings. 
The student identifies, assesses and solves Job - related dilemmas, can distinguish between 
unethical, immoral or unprofessional conduct and its opposite. Applies variety of solutions 
to prevent negative attitudes. 
The student can participate in developing complex international projects taking into 
account legal, social, economic and political aspects. 
 

Kierunek: LOGISTYKA, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2013/2014 do 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

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 

UMIEJĘTNOŚCI  

LOGWZ1_U03 
LOGWZ1_U05 
LOGWZ1_U06 

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.  
Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zarządzania logistycznego, uwzględniać normy 
prawne oraz procedury warunkujące działalność logistyczną przedsiębiorstw oraz 
funkcjonowanie podmiotów rynku usług logistycznych.  
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. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

LOGWZ1_K04 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Rozumie znaczenie 
kompetencji w zawodzie logistyka 

Kierunek: LOGISTYKA, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

LOGWZ1_W06 
LOGWZ1_W07 
LOGWZ1_W11 
 

Zna podstawowe metody ilościowo-jakościowe wykorzystywane w logistyce; rozumie 
poszczególne etapy oraz czynności procesów badawczych realizowanych w logistyce.  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. 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. 
 

UMIEJĘTNOŚCI  

LOGWZ1_U04  
LOGWZ1_U06 

Wykorzystuje metody i narzędzia oceny efektywności systemów logistycznych jako 
podstawę podejmowania decyzji a także bada i ocenia procesy i zjawiska rynkowe związane 
z logistyką. 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. 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

LOGWZ1_K01 
LOGWZ1_K03 
LOGWZ1_K04 
LOGWZ1_K06 
LOGWZ1_K07 

Rozumie, że wiedzę logistyczną należy uzupełniać i doskonalić przez całe życie. Potrafi 
określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Rozumie znaczenie 
kompetencji w zawodzie logistyka. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, w tym - 
podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, motywować do działania, skutecznie 
komunikować się. 

Kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2013/2014 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

MSG1_W06 
Identyfikuje i definiuje podstawowe relacje między podmiotami gospodarczymi oraz 
pozostałymi podmiotami i instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali 
krajowej i międzynarodowej. 

UMIEJĘTNOŚCI  

MSG1_U1 
MSG1_U12 

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych 
Potrafi analizować pojęcia i przepisy prawne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

MSG1_K01 
MSG1_K02 
MSG1_K06 

Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. Umie ponosić odpowiedzialność za 
powierzone mu zadania. Potrafi uczestniczyć w tworzeniu prostych projektów o 
charakterze społeczno - ekonomicznym 

Kierunek: ZARZĄDZANIE, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2013/2014 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

ZRZ1_W04 
ZRZ1_W06 
ZRZ1_W12 

Zna rodzaje różnych więzi społecznych, a szczególnie tych, wyróżnianych w naukach 
ekonomicznych oraz naukach o organizacji i zarządzaniu. 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. Zna schematy podejmowania optymalnych lub 
kontekstowych decyzji gospodarczych i społecznych w organizacjach różnego typu, 
wielkości i funkcjonujących w typowych sytuacjach. 

UMIEJĘTNOŚCI  

ZRZ1_U03 
ZRZ1_U05 
ZRZ1_U09 

Potrafi identyfikować przyczyny oraz przeprowadzić w kilku wymiarach analizę 
uwarunkowań i skutków procesów gospodarczych, organizacyjnych, społecznych, 
zarządczych. 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. 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. 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZRZ1_K03 
ZRZ1_K05 

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 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 
ryzyko porażek, szanse na sukces, kontrolować realizację określonego przez siebie lub 
innych zamierzenia menedżerskiego i identyfikować oraz przyjąć odpowiedzialność za jego 
realizację. Umie uczestniczyć w budowaniu fragmentów projektów organizacyjnych i 
doskonalących zarządzanie, w tym i takich, które mają znaczenie dla społeczności lokalnych 
regionalnych. 
 

Kierunek: FINANSE MENEDŻERSKIE, studia I stopnia  

REKRUTACJA od 2014/2015 do 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

WIEDZA 

ZRZ1_W02 
ZRZ1_W07 
ZRZ1_W11 

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur  i instytucji ekonomicznych, w tym 
podmiotów gospodarczych, ich istotnych elementach oraz relacjach między nimi. 
Zna i rozumie normy prawne i etyczne dotyczące funkcjonowania podstawowych struktur 
społecznych, podmiotów gospodarczych i finansów. Zna zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu zarządzania finansami. 

UMIEJĘTNOŚCI  

ZRZ1_U02 
ZRZ1_U05 
ZRZ1_U09 

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
konkretnych  procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, finansowych i zarządczych. 
Posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami wyznaczającymi 
zachowania społeczne, ekonomiczne, finansowe, zarządcze. Potrafi przygotować 
wypowiedź pisemną w języku ojczystym i obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych z 
zakresu finansów menedżerskich, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i 
różnorodnych źródeł informacji. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZRZ1_K02 
ZRZ1_K06 
 

Potrafi aktywnie współpracować w grupach, organizacjach, instytucjach sfery realnej i 
finansowej. Potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności  nabyte w kształceniu formalnym, 
poza-formalnym i nieformalnym do rozwoju kompetencji funkcjonalnych. 

WYDZIAŁ BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI 

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, studia I stopnia 

REKRUTACJA 2015/2016 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

FiR1p_W02 Zna specyfikę i zasady funkcjonowania podmiotu, w którym odbywa praktykę, w 
szczególności z punktu widzenia jego specyfiki biznesowej i gospodarki finansowej 

FiR1p_W05 
 

Ma wiedzę o podstawach prawnych, normach i standardach warunkujących 
funkcjonowanie podmiotu, w szczególności w odniesieniu do jego specyfiki biznesowej i 
gospodarki finansowej 

FiR1p_U02 Potrafi wykorzystać wiedze zdobytą w trakcie studiów do opisu zjawisk i procesów 
gospodarczych zaobserwowanych w podmiocie, w którym odbywa praktykę 

FiR1p_U03 Potrafi wskazać i wykorzystać właściwe normy prawne regulujące aspekty biznesowe i 
finansowe podmiotu, w którym odbywa praktykę 

FiR1p_U07 Potrafi przygotować pisemne opracowanie odwołujące się do przedmiotu praktyki 
dyplomowej wykorzystujące zgromadzone dane i poprzedzone właściwymi studiami 
literaturowymi 

FiR1p_K05 Odpowiedzialnie realizuje zadania indywidualne i zespołowe w ramach obowiązków 
wynikających z umowy praktyk dyplomowych 

FiR1p_K06 Wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w realizacji obowiązków wynikających z umowy 
praktyk dyplomowych 



Wykaz efektów kształcenia dla  
praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

REKRUTACJA 2016/2017 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

kod opis 

FiR1p_W02 Zna specyfikę i zasady funkcjonowania podmiotu, w którym odbywa praktykę, w 
szczególności z punktu widzenia jego specyfiki biznesowej i gospodarki finansowej 

FiR1p_W05 
 

Ma wiedzę o podstawach prawnych, normach i standardach warunkujących 
funkcjonowanie podmiotu, w szczególności w odniesieniu do jego specyfiki biznesowej i 
gospodarki finansowej 

FiR1p_U02 Potrafi wykorzystać wiedze zdobytą w trakcie studiów do opisu zjawisk i procesów 
gospodarczych zaobserwowanych w podmiocie, w którym odbywa praktykę 

FiR1p_U03 Potrafi wskazać i wykorzystać właściwe normy prawne regulujące aspekty biznesowe i 
finansowe podmiotu, w którym odbywa praktykę 

FiR1p_U07 Potrafi przygotować pisemne opracowanie odwołujące się do przedmiotu praktyki 
dyplomowej wykorzystujące zgromadzone dane i poprzedzone właściwymi studiami 
literaturowymi 

FiR1p_K05 Odpowiedzialnie realizuje zadania indywidualne i zespołowe w ramach obowiązków 
wynikających z umowy praktyk dyplomowych 

FiR1p_K06  Wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w realizacji obowiązków wynikających z umowy 
praktyk dyplomowych 

 


