
Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

  

 Kierunek: Analityka Gospodarcza, studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

 AG1_U04   Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o 
charakterze interdyscyplinarnym). 

  
  

 AG1_K04   Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i 
innowacyjny. 

  

 Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, studia 1 stopnia 
profil praktyczny 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ 

kod   opis  

DKS1_W05  Ma wiedzę o normach, metodach i procedurach oraz dobrych praktykach 
wykonywania zadań w działalności zawodowej związanej z komunikacją 
społeczną, komunikacją biznesową i dziennikarstwem ekonomicznym. 

DKS1_U03  Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, w tym przepisami prawa, 
w celu rozwiązywania problemów zawodowych charakterystycznych dla zjawisk i 
instytucji typowych dla nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz nauk o 
zarządzaniu i jakości.  

DKS1_K03  Jest gotów współdziałać i pracować w grupie na rzecz środowiska społecznego i 
interesu publicznego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Jest gotów 
inicjować działania na rzecz interesu publicznego i dobra społecznego. 

 Kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, studia 2 stopnia  
profil praktyczny 

   
REKRUTACJA 2021/2022  

  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

DKS2_W05  Ma pogłębioną wiedzę o systemach norm i reguł, metodach i procedurach 
wykonywania zadań z zakresu komunikacji społecznej. Ma pogłębioną wiedzę o 
standardach etycznych oraz o dobrych praktykach charakterystycznych dla 
komunikacji społecznej, komunikacji biznesowej i mediów, zorientowaną na 
innowacyjne rozwiązywania problemów w sytuacjach profesjonalnych, także w 
aspekcie praktycznym.  
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DKS2_U08  Ma pogłębione umiejętności zarządcze pozwalające na planowanie i organizowanie 
pracy dziennikarskiej, zarówno własnej, jak i zespołu. Potrafi kierować praca zespołu 
przyjmując wiodącą rolę lidera. Potrafi podejmować współpracę z innymi osobami 
w celu kreatywnego rozwiązania złożonych problemów w zakresie nauki o 
komunikacji społecznej i mediach z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, 
zarówno dziennikarskich, jak i informatycznych, właściwych dla studiowanego 
kierunku. 

DKS2_K02  Jest gotów stosować wiedzę charakterystyczną dla kierunku Dziennikarstwo i 
Komunikacja Społeczna, w tym pozyskaną od ekspertów (m. in. dziennikarzy – 
publicystów ekonomicznych), do samodzielnego rozwiązywania problemów 
praktycznych. 

 Kierunek: Ekonomia, studia 1 stopnia  
          profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

EK1_U01  Potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-
ekonomiczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse. 

EK1_U07  
  

Potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, a także 
współdziałać w ramach prac zespołowych rozwiązując problemy z zakresu 
ekonomii oraz dyscyplin pokrewnych. 

EK1_K01  
  

Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny posiadanej wiedzy, własnych 
umiejętności i kompetencji oraz oceny odbieranych treści z zakresu ekonomii. 

EK1_K05  
  

Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym 
przestrzegania etyki biznesu i etyki zawodowej, a także dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu. 

 Kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

FiR1_W04    Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, finansowe, prawne, etyczne 
uwarunkowania działalności podmiotów sfery niefinansowej i finansowej. 

 

FiR1_W05  Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne uwarunkowania 
profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i rachunkowości, w 
tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego. 

 

FiR1_U01  Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz 
procesów gospodarczych, finansowych, prawnych i społecznych, w tym także w 
systemie rachunkowości, jak również potrafi formułować i rozwiązywać problemy 
w obszarze finansów i rachunkowości, także w warunkach nie w pełni 
przewidywalnych. 

 

FiR1_U03  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z 
zakresu finansów i rachunkowości oraz dyscyplin uzupełniających. 
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FiR1_U06    Potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową oraz współpracować z 
innymi osobami, także w ramach problemów interdyscyplinarnych. 

 

FiR1_U07  Mając świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie 
planować i rozwijać swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. 

 

FiR1_K03  Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego w zakresie swojej wiedzy i umiejętności w obszarze finansów 
i rachunkowości. 

 

FiR1_K05  Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegając zasad 
etyki zawodowej oraz wymagając tego od innych, a także dbając o dorobek i 
tradycje zawodu 

 

 Kierunek: Finance and Accounting for Business, 
studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

FAB1_W03  Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

  

FAB1_U01  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości do 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz do 
wykonywania zadań w warunkach niepewności, stosując w tym celu zaawansowane 
techniki informacyjno-komunikacyjne przez: − właściwy dobór źródeł informacji 
dotyczących działania przedsiębiorstw na rynku, w tym ich sytuacji finansowej, a 
następnie dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, − dobór 
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi typowych dla finansów i 
rachunkowości, w tym zasad przekazywania informacji o sytuacji majątkowej i 
finansowej jednostek gospodarczych w systemie sprawozdawczości finansowej. 

  
  

FAB1_U02  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z 
zakresu finansów i rachunkowości. 

  

FAB1_U05  Potrafi planować i organizować indywidualne i zespołowe zadania współdziałając w 
grupie prowadzącej prace w tematyce finansów i rachunkowości, również o 
charakterze interdyscyplinarnym. 

  
  

FAB1_U06  Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, 
aktualizując i uzupełniając wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, w 
szczególności w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. 

  
  

FAB1_K03  Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i 
współorganizowania działań na rzecz społeczności lokalnej w zgodzie z interesem 
publicznym, wykorzystując przy tym myślenie strategiczne i działając w sposób 
przedsiębiorczy. 

  

FAB1_K04  Jest gotów w odpowiedzialny sposób pełnić role zawodowe, przestrzegając zasad 
etyki zawodowej i wymagając tego od innych oraz dbać o dorobek i tradycje 
zawodu. 

  

 Kierunek: Finance and Accounting for Business, 
studia 2 stopnia 
profil ogólnoakademicki  
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 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

FAB2_W01  Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska i procesy z zakresu 
dyscypliny ekonomia i finanse zachodzące w obszarze finansów i rachunkowości 
oraz ich powiązania z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali krajowej i 
międzynarodowej oraz metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
sferą finansową i sferą realną gospodarki. 

  

FAB2_W04  Zna i rozumie kluczowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności gospodarczej, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

  
  

FAB2_U01  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów z zakresu finansów i rachunkowości, również 
w ujęciu międzynarodowym oraz wykonywać zadania w warunkach niepewności, 
wykorzystując zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne poprzez: - 
właściwy dobór źródeł informacji oraz ich krytyczną ocenę, analizę, syntezę i 
twórczą interpretację, - dobór oraz stosowanie metod i narzędzi (w tym 
dostosowanie istniejących oraz opracowanie nowych) właściwych dla finansów i 
rachunkowości, w tym wybór właściwych rozwiązań dotyczących przekazywania 
informacji w sprawozdaniu finansowym. 

  

FAB2_U02  Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
badawczymi z zakresu finansów i rachunkowości, również w powiązaniu z biznesem, 
w tym w ujęciu międzynarodowym. 

  
  

FAB2_U03  Potrafi komunikować się na tematy finansowe i gospodarcze ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców z użyciem fachowej terminologii oraz oceniać stanowiska 
innych osób, również w ramach prowadzenia debaty. 

  
  

FAB2_U04  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z zakresu finansów 
i rachunkowości. 

  

FAB2_K03  Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i 
współorganizowania działań na rzecz społeczności w zgodzie z interesem 
publicznym, wykorzystując przy tym myślenie strategiczne i działając w sposób 
przedsiębiorczy ze świadomością konsekwencji decyzji finansowych 
podejmowanych w ramach tych działań. 

  

FAB2_K04  Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, zwłaszcza w obszarze 
finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w szczególności: przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
oraz podejmowania działań na rzecz ich przestrzegania, jak również dba o dorobek 
i etos zawodu. 

  
  

 Kierunek: Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik), studia 2 stopnia 
profil praktyczny 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  
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FiEB2p_W01  Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i procesach, teoriach i metodach właściwych 
dyscyplinie ekonomia i finanse, zna zależności między nimi i ich miejsce w systemie 
nauk społecznych. 

  

FiEB2p_W02  Ma pogłębioną wiedzę o typowych strukturach, instytucjach i podmiotach realnej i 
finansowej sfery gospodarki, oraz o relacjach zachodzących między nimi. 

  
  

FiEB2p_W05  Zna i rozumie podstawowe prawne, ekonomiczne i finansowe normy i reguły (w tym 
dotyczące ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego), określające 
zachowania podmiotów realnej i finansowej sfery gospodarki. 

  

FiEB2p_W06  Zna i rozumie prawne, organizacyjne i finansowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości, jak również prowadzenia samodzielnej 
działalności gospodarczej. 

  
  

FiEB2p_U03  Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o środkach i narzędziach ekonomii i finansów 
w celu wykonania typowych zadań zawodowych. 

  

FiEB2p_U05  Potrafi komunikować się z otoczeniem poprzez realizowane prace pisemne oraz 
przygotowane wystąpienia ustne dotyczące zagadnień ekonomii i finansów, 
wykorzystując specjalistyczną terminologię. 

  
  

FiEB2p_U06  Potrafi przewodniczyć i brać czynny udział w debatach dotyczących zagadnień 
ekonomii i finansów, przedstawiając różne opinie i stanowiska, oceniając je i 
dyskutując o nich. 

  

FiEB2p_U08  Potrafi samodzielnie planować i organizować własne uczenie się przez dalsze życie 
wynikające z ciągłych zmian zachodzących w realnej i finansowej sferze gospodarki 
a także organizować swoją pracę i kierować pracą w zespole, w tym w ramach 
współpracy interdyscyplinarnej. 

  
  

FiEB2p_K03  Jest przygotowany do inicjowania, aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego, w szczególności w zakresie 
prawnym, ekonomicznym i finansowym. 

  

FiEB2p_K04  Jest gotowy do przedsiębiorczego myślenia i działania, podejmowania 
samodzielnych wyzwań zawodowych oraz działań grupowych w organizacjach lub 
instytucjach realnej i finansowej sfery gospodarki, uwzględniając zasady etyki 
zawodowej i społecznej odpowiedzialności. 

 

 Kierunek: Finanse i Rachunkowość (Rybnik), studia 1 stopnia 
profil praktyczny 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

FiR1p_W03  Ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu gospodarującego w 
kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji. 

 

FiR1p_U04  Potrafi komunikować się z otoczeniem poprzez realizowane prace pisemne oraz 
przygotowane wystąpienia ustne dotyczące zagadnień finansów i rachunkowości, 
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu finansów i rachunkowości oraz 
dyscyplin uzupełniających. 

 

FiR1p_K04  Jest przygotowany do inicjowania, aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego, w szczególności w zakresie 
prawnym, ekonomicznym, finansowym i rachunkowym. 

 

FiR1p_K05  Jest gotowy do myślenia, przedsiębiorczego działania, podejmowania 
samodzielnych wyzwań zawodowych oraz działań grupowych w organizacjach lub 
instytucjach realnej i finansowej sfery gospodarki, uwzględniając zasady etyki 
zawodowej. 
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 Kierunek: Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, studia 1 stopnia  
profil ogólnoakademicki 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ   

kod  opis  

FiZOZ1_U02  

  
Potrafi komunikować się z otoczeniem, wykorzystując zaawansowaną wiedzę 
teoretyczną do opisu i analizy zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i 
organizacyjnych dotyczących sektora ochrony zdrowia.  

FiZOZ1_U03  
  

 Potrafi przygotować wystąpienia ustne i brać udział w debatach, w szczególności 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska dotyczące funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia oraz dyskutować o problemach związanych z 
finansowaniem i zarządzaniem w ochronie zdrowia.  

FiZOZ1_U04  

  
 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w zakresie 

rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej.  

FiZOZ1_U07   Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.  

FiZOZ1_K02   Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych dotyczących finansów i zarządzania w ochronie 
zdrowia, także zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu.  

 Kierunek: Finanse Menedżerskie, studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ   

kod   opis  

FM1_U02   Potrafi komunikować się z otoczeniem przy wykorzystaniu specjalistycznej 
nomenklatury z obszaru zarządzania i finansów. 

FM1_U03   Potrafi uczestniczyć w debacie – prowadzić dialog, prezentując własne 
stanowisko i podejmując się oceny różnych opinii (w szczególności w zakresie 
problematyki finansowo-zarządczej). Posiada umiejętność zastosowania 
pozyskanej wiedzy do inicjowania i podtrzymywania współpracy w typowych 
sytuacjach zawodowych.  

FM1_U07   Potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się, 
dostrzegając potrzebę jego ustawiczności. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę, adaptować do nowych warunków i sytuacji na rynku pracy. 

 Kierunek: Gospodarka Cyfrowa, studia 1 stopnia 
profil praktyczny 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ   

kod   opis  

GC1_W02  Zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania podstawowej wiedzy z 
zakresu ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w 
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kontekście działań gospodarki cyfrowej oraz zna i rozumie fundamentalne 
dylematy współczesnej cywilizacji związane z gospodarką cyfrową. 

GC1_U02  Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołu i współdziałać z 
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze 
interdyscyplinarnym) oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

GC1_K03  Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i społecznych, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego w gospodarce cyfrowej oraz myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

            Kierunek: Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, studia 1 stopnia 

profil ogólnoakademicki 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ   

kod   opis  

GZP1_W03   Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z funkcjonowaniem sektora 
publicznego i zarządzania nim, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.  

GZP1_K06   Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, szczególnie w 
sektorze publicznym i społecznym, w tym: − przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od innych, − dbałości o dorobek i tradycje zawodu.  

 Kierunek: Gospodarka Miejska i Nieruchomości, studia 1 stopnia 
profil praktyczny 

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ   

kod   opis  

 GMIN1_U01    Potrafi identyfikować i intepretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-
ekonomiczne w gospodarce miejskiej i nieruchomościach z wykorzystaniem wiedzy 
z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse. 

 

 GMIN1_U07   Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także 
współdziałać w ramach prac zespołowych i interdyscyplinarnych rozwiązując 
problemy z zakresu ekonomii miejskiej i nieruchomości oraz dyscyplin 
pokrewnych. 

 

 GMIN1_K01   Dokonuje systematycznej i krytycznej samooceny posiadanej wiedzy, własnych 
umiejętności i kompetencji oraz oceny odbieranych treści z zakresu ekonomii, w 
szczególności ekonomii miejskiej i nieruchomości. 

 

 GMIN1_K05    Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w 
ramach podmiotów gospodarki miejskiej i nieruchomości, w tym przestrzegania 
etyki zawodowej, a także dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

  

 Kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

kod   opis  

GP1_W04   

Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości lokalnej i społecznej, 
wykorzystując wiedzę z zakresu innowacji społecznych oraz partycypacyjnego 
podejścia do zarządzania rozwojem lokalnym.  

GP1_U05   Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.  

GP1_U07   Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.  

GP1_K01   

Jest gotów do systematycznej i krytycznej samooceny własnych: wiedzy, 
umiejętności i kompetencji a także ciągłego uzyskiwania nowej wiedzy, 
doskonalenia umiejętności i kształtowania kompetencji społecznych.  

GP1_K05   Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz 
odpowiedzialnego i profesjonalnego zachowania w pracy.  

 Kierunek: Gospodarka turystyczna, studia 1 stopnia 
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod   opis  

GT1_U03   
Potrafi komunikować się z otoczeniem rynku turystycznego z użyciem terminologii, 
która na nim występuje.  

GT1_U04   
Potrafi brać aktywny udział w debacie, w tym przedstawiać i oceniać różne opinie 
i stanowiska oraz dyskutować - na temat gospodarki turystycznej.  

GT1_U06   Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w branży 
turystycznej.  

 Kierunek: Informatyka, studia 1 stopnia 
profil praktyczny  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod   opis  

INF1_U01   Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy z zakresu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji oraz 
wykonywać zadania w nietypowych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy 
tych informacji, -dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.  

INF1_U02  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy 
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej informatyka.  

INF1_U04 
Potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla 
kierunku Informatyka, systemy, używając odpowiednio dobranych metod, technik 
i narzędzi informatycznych. 



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

INF1_U05 

Potrafi rozwiązywać praktyczne zadania wymagające stosowania metodyk i 
technologii informatycznych, w tym wykorzystując doświadczenie zdobyte w 
trakcie praktyk w działach informatycznych. 

INF1_U06 

Potrafi komunikować się, przedstawiać opinie i stanowiska, dyskutować na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców posługując się specyficzną 
terminologią z zakresu informatyki. 

INF1_U08 
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole realizującym 
przedsięwzięcie informatyczne. 

INF1_U09 

Potrafi pracować w zespołach rozwiązujących problemy i dyskutujących 
rozwiązania w zakresie zastosowania technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych. 

INF1_U10 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. 

INF1_K03 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego. 

INF1_K04 
Jest gotów do inicjowania działań i wypełniania zobowiązań na rzecz interesu 
publicznego i społeczeństwa w zakresie zastosowania i rozwijania rozwiązań 
informatycznych. 

INF1_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

INF1_K06 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania 
zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje 
zawodu. 

 Kierunek: Informatyka, studia 2 stopnia  
                        profil praktyczny  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

INF2_W05  
  

Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działalności zawodowej informatyków, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady licencjonowania oprogramowania.  

INF2_W06  Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości indywidualnej, w sektorze IT.  

INF2_U03  Potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi rozwiązań informatycznych.  

INF2_U05  Potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań związanych z 
tworzeniem aplikacji informatycznych oraz ich rozwiązywaniu: - wykorzystywać 
metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegać ich aspekty 
systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywać wstępnej oceny 
ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań projektowych 
i w procesach wytwarzania oprogramowania.  

INF2_U06 Potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonywać typowe dla 
kierunku informatyka systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio 
dobranych metod, technik i narzędzi. 



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

INF2_U07 Potrafi rozwiązywać praktyczne zadania wymagające stosowania technologii 
informatycznych, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku 
informatycznym. 

INF2_U08  Potrafi wykorzystywać zdobyte w środowisku informatycznym doświadczenie 
związane z utrzymaniem systemów informatycznych.  

INF2_U09  Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców posługując się specyficzną terminologią z zakresu Informatyki.  

INF2_U10  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.  

INF2_K04  Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  

 Kierunek: Informatyka i Ekonometria, studia 1 stopnia  
                             profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

IiE1_W03  Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działalności zawodowej o profilu informatycznym, w tym 
podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.  

IiE1_W05  Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju projektów, w tym projektów 
informatycznych.  

IiE1_U06  Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole realizującym 
przedsięwzięcie, w tym projekty informatyczne.  

IiE1_U07  Potrafi pełnić różne role pracując w zespołach realizujących zadania (w tym te o 
charakterze interdyscyplinarnym) w zakresie zastosowania metod statystycznych, 
matematycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych.  

IiE1_K01  Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.  

IiE1_K04  Jest gotów do współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego z 
wykorzystaniem koncepcji zarządzania i technik informacyjno-komunikacyjnych.  

 Kierunek: International Business, studia 1 stopnia  
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod opis 

IB1_S02  Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną z obszaru zarządzania 
międzynarodowego i powiązanych dyscyplin akademickich do analizy i oceny 
sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynkach krajowych i międzynarodowych. 
Potrafi tworzyć strategie biznesu, formułować rekomendacje strategiczne i 
implikacje zarządcze oraz komunikować je otoczeniu w formie własnych 
wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz podczas debat i dyskusji.  



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

IB1_S04  Potrafi analizować oraz interpretować systemy norm i zasad (prawnych, 
profesjonalnych, organizacyjnych, negocjacyjnych i etycznych) adekwatnych dla 
uwarunkowanych kulturowo, społecznie, ekonomicznie i prawnie sytuacji 
decyzyjnych w biznesie międzynarodowym. Potrafi wyjaśnić oraz wykorzystać 
pojęcia zarządcze w toku dyskusji nad wyłaniającymi się problemami zarządzania 
międzynarodowego. Potrafi zaproponować i dyskutować rozwiązania problemów 
zarządczych w biznesie międzynarodowym.  

IB1_S06  Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną z obszaru zarządzania 
międzynarodowego i powiązanych dyscyplin akademickich i komunikować je 
otoczeniu w formie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz podczas debat 
i dyskusji.  

IB1_S09  Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat różnorodności kulturowej i jej znaczenia w 
kontekście międzynarodowych relacji społecznych i gospodarczych. Potrafi używać 
zróżnicowanych i innowacyjnych narzędzi wspierających budowanie relacji i 
efektywną pracę indywidualną i zespołową w wielokulturowym środowisku. Potrafi 
pracować samodzielnie oraz w zespołach, w tym w zespołach międzykulturowych. 
Jest przygotowany do pełnienia różnorodnych ról w zespole zadaniowym.  

IB1_S10  Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Rozpoznaje i 
uwzględnia konsekwencje podejmowanych decyzji oraz działań przez 
pracowników różnego typu organizacji, w różnych uwarunkowaniach 
kulturowych. Jest gotów do interakcji społecznych, ma zdolność dostosowania 
się do grupy roboczej, podejmuje różne role zespołowe.  

IB1_CO5  Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Rozpoznaje i 
uwzględnia konsekwencje podejmowanych decyzji oraz działań przez 
pracowników różnego typu organizacji, w różnych uwarunkowaniach 
kulturowych. Jest gotów do interakcji społecznych, ma zdolność dostosowania 
się do grupy roboczej, podejmuje różne role zespołowe.  

 Kierunek: International Business, studia 2 stopnia  
profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod opis 

IB2_K03  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich konsekwencje 
dla biznesu międzynarodowego ze świadomością społecznej odpowiedzialności 
biznesu.  

IB2_K08  Zna i rozumie zasady, warunki oraz formy i uwarunkowania prawne prowadzenia 
aktywności gospodarczej, w tym zwłaszcza działalności na rynkach 
międzynarodowych, na podstawie wiedzy z obszaru teorii nauk społecznych, nauk 
organizacji i zarządzania osadzonych w międzynarodowym kontekście.  

IB2_S04  Potrafi analizować oraz interpretować systemy norm i zasad (prawnych, 
profesjonalnych, organizacyjnych, negocjacyjnych i etycznych) adekwatnych dla 
uwarunkowanych kulturowo, społecznie, ekonomicznie i prawnie sytuacji 
decyzyjnych w biznesie międzynarodowym. Potrafi wyjaśnić oraz wykorzystać 
zaawansowane pojęcia zarządcze w toku dyskusji nad wyłaniającymi się 
problemami zarządzania międzynarodowego. Potrafi zaproponować i dyskutować 
innowacyjne rozwiązania problemów zarządczych w biznesie międzynarodowym.  



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

IB2_S06  Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z użyciem 
specjalistycznej terminologii z obszaru zarządzania międzynarodowego i 
powiązanych dyscyplin akademickich.  

IB2_S11  Potrafi używać zróżnicowanych narzędzi wspierających budowanie relacji i 
efektywną pracę w wielokulturowym środowisku. Potrafi pracować samodzielnie 
oraz w zespołach, w tym w zespołach międzykulturowych. Jest przygotowany do 
pełnienia różnorodnych ról w zespole zadaniowym, także przywódczych.  

IB2_C05  Jest gotów do innowacyjnego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 
responsywny i proaktywny. Rozpoznaje i uwzględnia konsekwencje 
podejmowanych decyzji oraz działań przez pracowników różnego typu organizacji, 
w różnych uwarunkowaniach kulturowych.  
 Jest gotów do interakcji, ma zdolność dostosowania się do grupy roboczej, 
podejmuje różne role zespołowe. Potrafi pełnić role kierownicze - definiować 
zadania, określać zakres odpowiedzialności podwładnych za ich realizację oraz 
kontrolować realizację celów.  

Kierunek: Logistyka w biznesie, studia 1 stopnia  
profil ogólnoakademicki  

REKRUTACJA 2021/2022  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod opis 

LB1_W06 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form aktywności 
związanych z kreowaniem postaw przedsiębiorczych. Zna i rozumie możliwości 
wykorzystania wiedzy z logistyki w tym zakresie, również w środowisku 
międzynarodowym. Zna i rozumie skutki podejmowanych decyzji w tym zakresie. 

LB1_U03 Potrafi uczestniczyć czynnie w różnych formach debaty związanej z obszarem 
problematyki logistycznej; prowadzi dyskusję, prezentuje własne stanowisko, 
wysłuchuje opinii i potrafi je ocenić. 

LB1_U07 Potrafi współpracować i współdziałać w ramach zespołów zadaniowych ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru logistyki (w tym współpracować w ramach 
zespołów interdyscyplinarnych). Potrafi dostrzec konieczność zapewnienia 
warunków funkcjonowania zespołu, koordynacji i integracji jego pracy. 

LB1_K02 Jest gotów do uznawania rangi i doniosłości profesjonalnej wiedzy związanej ze 
sferą logistyki w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym 
również w skali międzynarodowej. Jest gotów do zasięgania i wykorzystywania 
opinii ekspertów w przypadku trudności i problemów związanych z samodzielnym 
rozwiązaniem zagadnień w zakresie logistyki. 

LB1_K05 Jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy przy uwzględnieniu 
najnowszych koncepcji i rozwiązań w sferze logistyki. 

 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, studia 1 stopnia 
                                profil ogólnoakademicki  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  



Wykaz efektów uczenia się dla 

praktyk obowiązkowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  

 

MSG1_U02  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej (profesjonalnej) 
terminologii kierunkowej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i 
biznesu międzynarodowego. 

MSG1_U05  Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole zadaniowym, dla 
rozwiązania, często w innowacyjny sposób, problemów o charakterze 
międzynarodowym.  

MSG1_KO3 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego, w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym. 

MSG1_KO6  Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w środowisku 
krajowym i międzynarodowym, w tym: − przestrzegania zasad etyki zawodowej i 
wymagania tego od innych, z uwzględnieniem zróżnicowania kulturowego, − 
dbałości o dorobek i tradycje zawodu, w wymiarze międzynarodowym. 

 Kierunek: Przedsiębiorczość i Finanse, studia 1 stopnia 
                              profil praktyczny  

 REKRUTACJA 2021/2022  

 EFEKTY UCZENIA SIĘ  

kod  opis  

PIF1_W03  

Zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania podstawowej wiedzy z 
zakresu nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów w szczególności w 
kontekście działań o charakterze przedsiębiorczym.  

PIF1_U01  

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, formułować oraz rozwiązywać typowe 
problemy gospodarcze, a także podejmować decyzje w warunkach niepewności 
dotyczące inicjowania  działalności gospodarczej na własny rachunek oraz innych 
projektów biznesowych - z uwzględnieniem właściwego doboru źródeł, 
dokonywania ich oceny, syntezy informacji, doboru i stosowania właściwych 
narzędzi, w tym zawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.  

PIF1_U02  

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę  - formułować i rozwiązywać problemy 
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności przedsiębiorstwa z zakresu 
planowania, organizowania i kontroli wyników, marketingu, spraw kadrowo-
płacowych, finansów, podatków i księgowości.   

PIF1_U05  
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz  zespołu i współdziałać z 
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze 
interdyscyplinarnym).  

PIF1_K03  
Jest gotów do wypełniania różnego typu zobowiązań społecznych i inicjowania 
działań na rzecz interesu publicznego zwłaszcza w kontekście podejmowanych 
działań o charakterze przedsiębiorczym.  

PIF1_K04  
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli przedsiębiorcy indywidualnego oraz 
innych ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej.  
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PIF2_W02  

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu możliwości praktycznego wykorzystania 
wiedzy z zakresu zarządzania oraz ekonomii i finansów niezbędnej do analizy 
zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji w kluczowych obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz innych projektów biznesowych.  

PIF2_UO2  

Potrafi w pogłębionym stopniu, wykorzystując posiadaną wiedzę - formułować i 
rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 
przedsiębiorstwa z zakresu planowania, organizowania procesów, marketingu, 
zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, podatków i kontroli wyników.  

PIF2_UO4  

Potrafi komunikować się na tematy dotyczące wybranych aspektów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców i prowadzić debatę na te tematy.  

PIF2_UO6  
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołu, a także kierować 
zespołem.  

PIF_K02  

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i 
przedsięwzięć biznesowych.  

PIF_K04  Jest gotów do odpowiedniego i odpowiedzialnego pełnienia roli przedsiębiorcy, ról 
menedżerskich oraz innych ról zawodowych, podtrzymywania ich etosu, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz działań na rzecz rozwijania i 
przestrzegania kodeksu dobrych praktyk.  

 Kierunek: Rachunkowość i Podatki, studia 1 stopnia 
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RiP1_W01  
 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz 
metody i teorie wyjaśniające zależności pomiędzy nimi z zakresu dyscypliny 
ekonomii i finansów, w szczególności w obszarze rachunkowości i systemów 
podatkowych oraz pozostałych powiązanych obszarów nauk społecznych w 
zakresie wiedzy ogólnej oraz wybranych zagadnień szczegółowych.  

RiP1_W04 Zna i rozumie podstawowe normy i reguły prawne, etyczne oraz ekonomiczne i 
organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie systemu 
podatkowego i rachunkowości (w tym również zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego), zna ich zastosowanie praktyczne. 

RiP1_U06  Potrafi planować, współdziałać i organizować pracę zarówno indywidualną jak i 
zespołową z zakresu problemów i zadań z obszaru rachunkowości i podatków, w 
tym również zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi samodzielnie 
planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wynikające z ciągłych 
zmian w gospodarce.  

RiP1_K05  Jest samodzielny, gotowy do pełnienia ról zawodowych w obszarze rachunkowości 
i podatków, zna ogólne zasady etyki zawodowej i przestrzega ich.  
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LOG1_W06  Absolwent identyfikuje obszary logistyczne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, 
ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

LOG1_U01  Absolwent umie samodzielnie dokonać wyboru najbardziej efektywnego 
rozwiązania dla zadanego przypadku z zakresu logistyki. 

LOG1_U09  Absolwent potrafi organizować i kierować pracą zespołu oraz rozstrzygać problemy 
w środowisku pracy i poza nią w sytuacjach ograniczonego dostępu do informacji. 

LOG1_U10  Absolwent rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy, samodzielnej nauki 
i dalszego rozwoju przez całe życie. 

LOG1_K03  Absolwent rozumie znaczenie etyki zawodowej oraz dostrzega konieczność 
dbałości o tradycję wykonywanego zawodu, mając jednocześnie na uwadze ciągły 
jego rozwój. 

 Kierunek: Zarządzanie, studia 1 stopnia 
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ZRZ1_U05  Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole realizującym 
przedsięwzięcia gospodarcze, przedsiębiorcze, menedżerskie, organizacyjne, 
społeczne oraz projektowe. 

ZRZ1_U06  Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 
współprzyczyniając się do skutecznej realizacji przedsięwzięć gospodarczych, 
przedsiębiorczych, menedżerskich, organizacyjnych, społecznych oraz 
projektowych. 
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