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FUNDUSZE BUDŻETU UE I ZASADY 

FINANSOWANIA PROJEKTÓW
x x x

INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA x x x

MARKETING W ORGANIZACJI NON-PROFIT x x x

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE x x x

PRAWO GOSPODARCZE x x x

SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA 

ROZWOJU
x x x

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE x x x

METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
x x x x

FILOZOFIA NAUKI x x x

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ORGANIZACJI NON-

PROFIT
x x x

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA x x

USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I 

SPOŁECZNEJ
x x x

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE x x x

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU x x x

SEMINARIUM MAGISTERSKIE x x
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Potrafi komunikować się w zakresie tematów specjalistycznych, dotyczących funkcjonowania sektora publicznego oraz zarządzania nim, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Ukończony kierunek studiów pozwala mu na przygotowanie i prowadzenie debat, których efektem ma być rozwiązywanie pojawiających się w sektorze publicznym i zarządzaniu nim problemów.

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania publicznego i stosować ją w podejmowanych w przestrzeni 

publicznej działaniach.

Potrafi kierować pracą zespołu, ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania publicznego, a szczególnie stosować zasady partycypacji publicznej w prowadzonym z otoczeniem dialogu.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, szczególnie w sektorze publicznym i społecznym, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, szczególnie tych, które są związane z identyfikowaniem oraz rozwiazywaniem pojawiających się w sektorze publicznym problemów i poszukiwania instrumentów ich 

rozwiazywania w obszarze zarządzania publicznego.

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora publicznego i zarządzania nim oraz powiązania ich z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Ma w sobie gotowość do rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu sektora publicznego i zarządzania nim.

Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i tworzenia wartości publicznej, zgodnie z logiką zarządzania publicznego oraz powiązania ich z celami zrównoważonego rozwoju.

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w zakresie poszukiwania rozwiązywań problemów publicznych i społecznych, przyczyniających się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, których celem jest identyfikowanie pojawiających się wyzwań społecznych i publicznych oraz wskazywanie instrumentów, 

pozwalających je rozwiązać.

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie oraz wykorzystywać w tym celu wiedzę, umiejętności i kompetencję uzyskane w trakcie studiów nad problemami 

sektora publicznego i zarządzania nim, a szczególnie pokazywać relacje pomiędzy realizacją celów społecznych, a osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Matryca pokrycia efektów uczenia się dla kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne (studia II stopnia)

obowiązująca od naboru na rok akad. 2021/2022

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE

WIEDZA

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi w domenie publicznej, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscypliny naukowej zarządzania publicznego tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu studiów na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne.

Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów gospodarka i zarządzanie publiczne.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, a w niej wyzwania stojące przed sektorem publicznym oraz sposoby ich rozwiązywania za pomocą instrumentarium zarządzania publicznego.

Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wykonywaniem pracy w sektorze publicznym, a szczególnie zarządzania nim, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i zarządzania tym procesem, szczególnie w domenie publicznej i społecznej i znaczenie ich efektów dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór 

źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu zarządzania publicznego.


