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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Absolwent posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się 
do struktur i instytucji wymiaru sprawiedliwości, ma wiedzę w zakresie funkcjonowania instytucji wymiaru 
sprawiedliwości; zna główne pojęcia, zasady, normy i reguły w dziedzinie zarządzania instytucjami wymiaru 
sprawiedliwości, objaśnia podstawowe techniki i narzędzia zarządzania, zna metody oceniania ich przydatności i 
skuteczności; 
PEK_W2- Absolwent zna i rozpoznaje problemy zarządzania instytucjami wymiaru sprawiedliwości, wyjaśnia 
uwarunkowania oraz skutki organizacyjne, szczególnie w zakresie prawa, marketingu oraz finansów; 
 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- Absolwent umie wykorzystać wiedzę do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem 
w instytucjach wymiaru sprawiedliwości; umie organizować i planować pracę organizacji, decydować w sprawach 
zatrudniania i zwalniania  pracowników, potrafi podejmować szybkie decyzje w trudnych sytuacjach. 
PEK_U2- Absolwent umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące 
między zjawiskami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. 
 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Absolwent jest świadomy odpowiedzialności za sprawne i skuteczne kierowanie zespołem pracowników; 
wykazuje postawę asertywną i umiejętność pracy w zespole; reprezentuje placówkę na zewnątrz, podtrzymuje i rozwija 
współpracę ze środowiskiem samorządowym. 
PEK_K2- Absolwent jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie zarządzania w 
instytucjach wymiaru sprawiedliwości. 
 

 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  

Menedżerskie Studia Podyplomowe  
Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości 

Liczba godzin 
(min. 140)  

170 

 

Wydział:  Zarządzania, Informatyki 
i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

68 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Józef Dziechciarz 

e-mail: 
jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 3680-339 

Pok/bud. 
310/Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – wymienia i definiuje kategorie ekonomiczne, rachunkowe, finansowe i prawne  
PEK_W2 – zna procedury, zasady i metody rachunkowości 
PEK_W3 – rozpoznaje i definiuje narzędzia analityczne w rachunkowości i finansach  
PEK_W4 – zna metody zarządzania finansami  
PEK_W5 – rozpoznaje i definiuje procedury rachunkowości i finansów w środowisku międzynarodowym 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i przepisów prawa 
PEK_U2 – potrafi analizować i interpretować informacje rachunkowe i finansowe, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3 – potrafi stosować zasady rachunkowości i wykorzystywać narzędzia rachunkowości w zarzadzaniu    
PEK_U4 – potrafi stosować metody zarządzania finansami  
PEK_U5 – potrafi kalkulować i prowadzić rachunki problemowe w finansach i rachunkowości  

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie rachunkowości i finansów 
PEK_K2 – ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3 – pracuje w zespole 
PEK_K4 – rozumie różne aspekty i skutki działalności specjalistów rachunkowości i finansów 
PEK_K5 – rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z 
osobami, które nie są specjalistami z zakresu rachunkowości i finansów  

 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Accounting and Financial Management 

Liczba godzin 168 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
 

68 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE 

e-mail: 
bartlomiej.nita@ue.wroc.pl 

Telefon: 
(71) 3680422 

Pok./bud. 
519Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie coachingu i wykonywanie zawodu coacha. 
PEK_W2- Zdobycie wiedzy o procesie grupowego uczenia się. 
PEK_W3- Definiowanie pojęć związanych z procesem coachingu. 
PEK_W4- Znajomość pojęcia coaching, jego genezy i konsekwencji. 
PEK_W5- Rozpoznawanie dotychczasowych i nowoczesnych poglądów na pojęcie coachingu. 
PEK_W6- Rozróżnianie rodzajów procesów coachingowych. 
PEK_W7- Wybieranie adekwatnych do sytuacji technik coachingowych. 

 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- Zdobycie umiejętności przekonywania i wiedzy o technikach prowadzenia rozmów coachingowych oraz 
trening ich stosowania. 
PEK_U2- Sporządzanie planu działania coacha. 
PEK_U3- Przewidywanie postępowania uczestników procesu coachingowego. 
PEK_U4- Organizowanie odpowiednich warunków do prowadzenia coachingu. 
PEK_U5- Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia coachingu 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Znajomość i poprawne posługiwanie się teoriami procesu uczenia się indywidualnego i zespołowego. 
PEK_K2- Identyfikowanie problemów związanych z prowadzeniem coachingu. 
PEK_K3- Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia coachingu. 
PEK_K4- Dbanie o zachowanie poczucia własnej wartości osób coachowanych. 
PEK_K5- Wrażliwość na potrzeby psychologiczne i rzeczowe coachowanych. 
PEK_K6- Otwartość na zasadne propozycje osób poddanych procesowi coachingu. 

 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):   
COACHING PRZYWÓDCZY I TRENERSKI 

Liczba godzin 
(min. 140)  

176 

Wydział:   Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

62 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
dr Aleksander Binsztok 

e-mail: 
aleksander.binsztok@ue.wroc.pl 

Telefon: 
602717555 

Pok/bud. 
603 Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 – wymienia i definiuje kategorie ekonomiczne, rachunkowe, finansowe i prawne  
PEK_W2 – zna procedury, zasady i metody rachunkowości 
PEK_W3 – zna narzędzia analityczne stosowane w rachunkowości i metody zarządzania finansami  
PEK_W4 – rozpoznaje i definiuje procedury rachunkowości i finansów w środowisku międzynarodowym  
PEK_W5 – zna zasady pracy w kontekście różnorodności kulturowej i potrzeby komunikowania się w zespołach    

Umiejętności  (U) 

PEK_U1 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i przepisów prawa 
PEK_U2 – potrafi analizować i interpretować informacje rachunkowe i finansowe, wyciągać wnioski i formułować opinie 
PEK_U3 – potrafi stosować zasady rachunkowości i wykorzystywać narzędzia rachunkowości w zarzadzaniu    
PEK_U4 – potrafi stosować metody zarządzania finansami  
PEK_U5 – potrafi pracować w środowisku międzynarodowym z uwzględnieniem specyfiki podejścia projektowego   

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1 – rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie rachunkowości i finansów 
PEK_K2 – ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 
PEK_K3 – pracuje w zespołach, w szczególności zorientowanych na projekty   
PEK_K4 – rozumie różne aspekty i skutki działalności specjalistów rachunkowości i finansów 
PEK_K5 – rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z 
osobami, które nie są specjalistami z zakresu rachunkowości i finansów  

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Finanse i rachunkowość w centrach finansowych  

Liczba godzin 176 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE 

e-mail: 
bartlomiej.nita@ue.wroc.pl 

Telefon: 
(71) 3680422 

Pok./bud. 
519Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- charakteryzuje cechy i zasady budowy skutecznego zespołu pracowniczego, przedstawia zalety i słabości 
związane z praca grupową (w tym negatywne zjawiska pracy zespołowej) 
PEK_W2- zna istotę i uwarunkowania pracy kierowniczej (organizacyjne, personalne, ekonomiczne, prawne), wskazuje 
różnice pomiędzy rolami kierownika, menedżera i przywódcy 
PEK_W3- zna podsatwowe zasady i teorie w obszarze skutecznej komunikacji, motywowania członków zespołu, 
oddziaływania na ludzi, negocjacji oraz rowiązywania konfliktów 
PEK_W4- zna i opisuje istotę i założenia kluczowych współczesnych nurtów i koncepcji zarządzania (zarządzania 
strategicznego, zarzadzania projektami, lean management, zarzadzania wiedzą i benchmarkingu) wskazując na ich 
związek z praca kierownika współczesnej organizacji  

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- wykorzystuje metody i narzędzia budowania zespołu pracowniczego (team building) 
PEK_U2- identyfikuje cechy i role członków zespołu i na tej podstawie formułuje cele, przydziela zadania, monitoruje 
przebieg działań, dostarczając sprzężenia zwrotnego (feed-back) 
PEK_U3- organizuje pracę własną i zespołu, efektywnie gospodaruje czasem, ustala priorytety z wykorzystaniem 
poznanych metod i narzędzi 
PEK_U4- wykorzystuje poznane zasady i narzędzia rozwiązywania konfliktów i negocjacji 
PEK_U5- skutecznie prezentuje siebie jako kierownika i swoje poglądy szerszemu audytorium, argumentuje i 
przekonuje, poszukuje kompromisu w warunkach niezgodności poglądów 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- aktywnie uczestniczy w działaniach zespołu pełniąc zamiennie role wykonawcy, koordynatora i kierownika 
PEK_K2- skutecznie komunikuje się z uczestnikami zespołu (w tym zróżnicowanego kulturowo) i jego otoczeniem  
PEK_K3- samodzielnie poszerza i zdobywa nową wiedzę oraz umiejętności związane z wykonywanym zawodem 
PEK_K4- podejmuje skuteczne działania pod presją czasu i w warunkach podwyższonego stresu 
PEK_K5- realizuje zadania przestrzegając zasad współdziałania społecznego, norm etycznych i etykiety biznesu  

 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Kierownik zespołu (Team Leader) 

Liczba godzin 
(przelicz. 160)  

156 

Wydział: ZIF  Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
dr hab. Janusz Marek Lichtarski 

e-mail: 
janusz.lichtarski@ue.wroc.pl 

Telefon: 
600216361 

Pok/bud. 
9CKU  
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1 - Ma wiedzę w zakresie istoty i znaczenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw w działalności 
współczesnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań tej działalności na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
PEK_W2 - Zna koncepcje, metody i narzędzia służące do analizowania, planowania, konfigurowania, 
integracji, koordynowania i kontroli łańcuchów dostaw. 
PEK_W3 - Ma wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia zasobów materialnych 
i niematerialnych oraz infrastruktury technicznej i informatycznej łańcuchów dostaw. Rozumie ideę 
partnerstwa w łańcuchu dostaw i jej znaczenie dla sukcesu współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1 - Potrafi ocenić potrzebę i możliwości realizacji koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla 
rozwoju organizacji, umie zidentyfikować najważniejsze uwarunkowania realizacji tej koncepcji na 
określonych rynkach geograficznych (szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz produktowych 
(określone sektory gospodarki). 
PEK_U2 - Potrafi dobierać i sprawnie wykorzystywać zarówno tradycyjne, jak również nowoczesne 
koncepcje, metody i narzędzia zarządcze w celu analizowania, planowania, konfigurowania, integracji, 
koordynacji i kontroli łańcuchów dostaw. 
PEK_U3 - Potrafi dobierać i doskonalić, z wykorzystaniem różnych metod i technik, zasoby materialne i 
niematerialne oraz infrastrukturę techniczną i informatyczną łańcuchów dostaw. Potrafi ocenić zasadność i 
wdrożyć w życie ideę partnerstwa we współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- Jest otwarty na współpracę, wykazuje się przy tym tolerancją, empatią, dużą kreatywnością i  
twórczym podejściem do realizacji wspólnych inicjatyw. 
PEK_K2 - Nieustannie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Ma poczucie 
odpowiedzialności i postępuje etycznie. 
PEK_K3 - Jest komunikatywny i zdolny do skutecznej i efektywnej pracy zespołowej, na potrzeby której jest 
gotowy do dzielenia się wiedzą. 

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 

Liczba godzin 
(min. 140)  

206 

Wydział:   
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (studia we 
Wrocławiu) 

Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

61 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Tomasz Kołakowski 

e-mail: 
tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl 

Telefon: 
697 655 797 

Pok/bud. 
14 H 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z lean managementem 
PEK_W2- zna metody, techniki i narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z ideą lean 
managementu 
PEK_W3- porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia 
PEK_W4- potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania szczupłej organizacji i szczupłego zarządzania 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- umie zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce 
PEK_U2- dokonuje analizy informacji i odpowiednio je interpretuje 
PEK_U3- potrafi znaleźć  optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru lean managementu 
PEK_U4- potrafi dobrać odpowiednie  metody, techniki i narzędzia lean managementu do osiągnięcia założonych celów 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z lean managementem 
PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji 
PEK_K4- umie komunikować się z innymi, dyskutować, bronić swoich racji 
PEK_K5- ma świadomość roli rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy dla sukcesu organizacji 

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe 

Liczba godzin 
(min. 140)  

189 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
dr Marek Krasiński 

e-mail: 
marek.krasinski@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 36 80 652 

Pok/bud. 
900/Z 
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Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- dysponuje wiedzą w zakresie istoty, modeli i czynników sukcesu e-commerce 
PEK_W2- zna specyfikę rynku e-commerce w wymiarach mikro- i makroekonomicznym 
PEK_W3- zna zagadnienia prawne, podatkowe i etyczne z obszaru e-commerce 
PEK_W4 -zna zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze e-commerce 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- potrafi budować strategie wejścia na rynek e-commerce 
PEK_U2- umie sprawnie poruszać się w środowisku e-commerce 
PEK_U3- potrafi oceniać i dokonywać wyboru rozwiązań technologicznych e-commerce 
PEK_U4- potrafi zarządzać przedsięwzięciami e-commerce 
PEK_U5- umie dokonać oceny skuteczności i efektywności działań e-commerce 
PEK_U6- potrafi nawiązywać i podtrzymywać relacje z otoczeniem e-biznesu 
PEK_U7- umie kreować i wdrażać innowacyjne rozwiązania wspomagające prowadzenie działalności e-commerce 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- umie nie tylko przygotować przedsięwzięcia z zakresu e-biznesu, ale i przewidywać wielokierunkowe skutki 
społeczne i gospodarcze swojej działalności. 
PEK_K2- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 
PEK_K3- potrafi nie tylko nabywać i doskonalić swoją wiedzę, ale również przekazywać ją współpracownikom i 
partnerom. 
PEK_K4- jest otwarty na innowacyjne pomysły doskonalenia działań biznesowych 
PEK_05 – ma świadomość konieczności identyfikowania i przeciwdziałania wielu zagrożeniom w obszarze technologii 
e-commerce  

 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
MENEDŻER E-COMMERCE 

Liczba godzin 
(min. 140)  

150 

Wydział:   Zarządzania, Informatyki 
i Finansów 

Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

83 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Jadwiga Sobieska-Karpińska 

e-mail: 
jadwiga.sobieska-karpinska@ue.wroc.pl 

Telefon: 
71 36 80 387 

Pok/bud. 
714/Z 
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nazwa studiów podyplomowych nr edycji

edycja 1

wydział:

imię i nazwisko kierownika studiów:

e-mail: pok/bud.:

411H

1. Sylwetka absolwenta i cele studiów

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (max 5 pozycji)

1.

2.

3.

4.

3. Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK)

(max 3 efekty)

PEK_W1

PEK_W2

PEK_W3

(max 3 efekty)

PEK_U1

PEK_U2

PEK_U3

(max 3 efekty)

PEK_K1

PEK_K2

PEK_K3

Kompetencje personalne i społeczne (K)

Umiejętności (U)

 potrafi współpracować z właścicielami gospodarstw rolnych w obszraze doradztwa finansowego oraz 

 rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na 

 jest świadomy potrzeby uczenia się i podnoszeniea kwalifikacji w zakresie informatycznych systemów  

potrafi interpretować przepisy podatkowe dotyczące działalności rolniczej i skutecznie doradzać rolnikom w 

potrafi prowadzić rachunkowość w gospodarstwie rolnym

potrafi wykorzystać dane z rachunkowości na potrzeb zarządzania gospodarstwem rolniczym

posiada szeroką wiedzę z zakresu zobowiązań podatkowych w obszarze rolnictwa w Polsce i na świecie

zna sposoby prowadzenia rachunkowości 

ma szeroką wiedzę na temat specyfiki branży rolniczej i jej wpływu na organizację rachunkowości

Wiedza (W)

Obsługa komputera

 Znajomość podstawych zasad rachunkowości

Umiejętność logicznego myślenia

liczba punktów ECTS:

(min. 60)

telefon:

Ogólna wiedza o gospodarce

Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków w jednostkach rolniczych. 

Absolwent Studiów, dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych dedykowanych dla rachunkowości, pozna sposoby 

prowadzenia rachunkowości, w szczególności poświęconej jednostkom rolniczym w Polsce i na świecie. Studia pozwolą 

słuchaczom zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące zarówno w działalności rolniczej i pozarolniczej. Uwzględnione 

zostaną planowane zmiany w opodatkowania rolnictwa poprzez wprowadzenie podatku dochodowego.

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Rachunkowość i podatki w rolnictwie

Inżynieryjno-Ekonomiczny

dr Wioletta Turowska

wioletta.turowska@ue.wroc.pl 602226747

liczba 

godzin:

(min. 140)

60

176

dokument wygenerowano w aplikacji syl@bus ver 1.0  
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 

 
 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK ) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- Słuchacz zna cywilnoprawne konstrukcje prawa zobowiązań 
PEK_W2- Sluchacz zna podstawowe, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej   
PEK_W3-Słuchacz zna sposób funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego 
PEK_W4-Słuchacz wymienia najważniejsze etapy w przebiegu sądowego postępowania cywilnego 
PEK_W5- Słuchacz zna szczególne odmiany sądowego postepowania cywilnego 
PEK_W6-Słuchacz zna podstawowe etapy postępowania upadłościowego  
PEK_W7-Słuchacz zna typowe formy zabezpieczeń wierzytelności 
PEK_W8-Słuchacz wymienia sposoby egzekucji wierzytelności 
PEK_W9-Słuchacz opisuje przebieg postępowania administracyjnego    
PEK_W10-Słuchacz rozumie specyfikę negocjacji w procesie windykacji 
PEK_W11-Słuchacz orientuje się w strukturze systemu prawnego 
PEK_W12- Słuchacz posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości  

Umiej ętności  (U) 

PEK_U1- Słuchacz potrafi realizować prawa przysługujące wierzycielowi w stosunku zobowiązaniowym 
PEK_U2- Słuchacz potrafi sporządzić pozew sądowy w prostej sprawie ( i inne proste pisma procesowe) 
PEK_U3-Słuchacz umie sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego i inne pisma w 
postępowaniu przed organami administracji publicznej 
PEK_U4-Słuchacz rozpoznaje podstawowe techniki perswazyjne  
PEK_U5-Słuchacz potrafi odnaleźć interesujący go akt prawny 
PEK_U6-Słuchacz umie korzystać z KRS, innych rejestrów sądowych, portali informacyjnych i portali orzeczeń  
PEK_U7-Słuchacz umie wskazać formę zabezpieczenia wierzytelności dogodną w odniesieniu do danej sytuacji  
PEK_U8- Słuchacz  potrafi  przeczytać i zinterpretować bilans oraz rachunek zysków i strat 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1-Słuchacz potrafi przeprowadzić proces negocjacji w prostej sprawie 
PEK_K2-Słuchacz umie zachować standardy rozmowy negocjacyjnej w procesie windykacji  
PEK_K3-Słuchacz posiada świadomość prawną 
PEK_K4-Słuchacz zajmuje właściwą postawę wobec systemu prawnego  
PEK_K5-Słuchacz umie stosować instrumenty prawa cywilnego w procesie zarządzania 
PEK_K6-Słuchacz wykazuje znajomość mechanizmów prawa prywatnego w trakcie debat i negocjacji   
PEK_K7-Słuchacz rozumie i rozpoznaje determinanty ekonomiczne działalności gospodarczej 
PEK_K8-Słuchacz potrafi  rozwiązywać praktyczne problemy związane z zadłużeniem podmiotów gospodarczych 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Windykacja wierzytelności w gospodarce i administracji 

Liczba godzin  
(min. 140)  

152 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS  
(min. 60)  

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów:  
Magdalena Wilejczyk 

e-mail:  
Magdalena.wilejczyk@ue.wroc.pl 

Telefon:  
698 637 629 

Pok/bud.  
23 D 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1- zna metodyki i narzędzia zarządzania projektami 
PEK_W2- ma wiedzę z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów 
PEK_W3- zna reguły kierowania zespołami ludzkimi 

Umiejętności  (U) 

PEK_U1- potrafi dobierać własciwe narzędzia zarządzania projektami do postawionych zadań 
PEK_U2- potrafi kierować zespołem pracowniczym 
PEK_U3- potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy 
PEK_K2- ma świadomość odpowiedzialności za decyzje swoje i zespołu 
PEK_K3- potrafi pracować w zespole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Zarządzanie Projektami – Kompetencje Project Managera 

Liczba godzin 
(min. 140)  

174 
(+3) 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

 Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

Wydział: Zarządzania, 
Informatyki i Finansów 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Krzysztof Ćwik 

e-mail: 
krzysztof.cwik@ue.wroc.pl 

Telefon: 
(71)3680653 

Pok/bud. 
806/Z 
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław  

 
 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych 
 

 
 
 

Efekty kształcenia na poziomie całego programu (PEK) 

Wiedza (W) 

PEK_W1–Student wymienia i charakteryzuje programy wspólnotowe i instrumenty finansowe Unii Europejskiej 
PEK_W2– Student opisuje ogólne zasady pozyskiwania i rozliczania środków unijnych 
PEK_W3– Student wyjaśnia zasady zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w projektach 
PEK_W4– Student wyjaśnia prawne uwarunkowania finansowania ze środków unijnych  

Umiejętności  (U) 

PEK_U1– Student wykorzystuje wiedzę do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów 
PEK_U2–Student wdraża rozwiązania w zakresie zarządzania, rozliczania, sprawozdawczości i ewaluacji projektów 
PEK_U3–Student używa narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektem 

Kompetencje personalne i społeczne (K) 

PEK_K1– Student wykazuje umiejętność pracy w zespole 
PEK_K2– Student wykazuje motywację do uczenia się i rozwoju 
PEK_K3 – Student organizuje pracę i przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie zadań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa studiów podyplomowych (kierunek):  
Praktyka zarządzania projektami unijnymi - nowa perspektywa finansowa 2014-

2020 

Liczba godzin 
(min. 140)  

168 

Wydział:   Zarządzania, Informatyki 
i Finansów 

Liczba punktów ECTS 
(min. 60) 

60 

Imię i nazwisko kierownika studiów: 
Alicja Grześkowiak 

e-mail: 
alicja.grzeskowiak@ue.wroc.pl 

Telefon: 
713680478 

Pok/bud. 
313Z 
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