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UCHWAŁA  NR  R.0000.42.2016 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Konsulting prawny i gospodarczy 

(drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od roku 
akademickiego 2016/2017) 

 
Na podstawie art. 6 ust.4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 
r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. nr 253, poz. 1520) Senat 
uchwala co następuje:  
 
 

§ 1 
 

Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Konsulting prawny i gospodarczy na studiach 
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale 
Zarządzania, Informatyki i Finansów prowadzonych wspólnie z Wydziałem Prawa, Administracji i 
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2016/2017.  
 
 

§ 2 
 

Efekty kształcenia dla kierunków studiów Konsulting prawny i gospodarczy na studiach drugiego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Zarządzania, 
Informatyki i Finansów od roku akademickiego 2016/2017 stanowią załączniki nr 1 do uchwały.  
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.42.2016 

 
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 
Efekty kształcenia dla:  
 
nazwa kierunku Konsulting prawny i gospodarczy 
poziom kształcenia drugi 
profil kształcenia ogólnoakademicki 
 
Ogólny opis kierunku 
Kierunek Konsulting prawny i gospodarczy należy do podobszaru nauk ekonomicznych, w ramach 
obszaru kształcenia nauki społeczne. 
 
 
Sylwetka absolwenta   
Osoba łącząca wiedzę prawniczą z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi, przygotowana do 
pracy na stanowiskach wsparcia kadry menedżerskiej, zarówno wewnętrznych, np. doradca zarządu, 
stanowiskach kierowniczych związanych z organizacją wewnętrzną podmiotu, np. biuro organizacyjne, 
biuro zarządu, organizacją współpracy z otoczeniem, np. dział handlowy, działa współpracy, dział 
zamówień publicznych, jak również na samodzielnych stanowiskach takich jak konsultant, doradca lub 
analityk w firmach doradczych. Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności w 
usługach doradczych i zasiadania w organach nadzorczych spółek kapitałowych. 
 
 
Objaśnienia oznaczeń 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
S – efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia 
2 – studia drugiego stopnia 
A – profil ogólnoakademicki 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
 
 

Kod 
efektu 

kształcenia 
(kierunek) 

Efekty kształcenia 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

na kierunku studiów Konsulting prawny i gospodarczy absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

(obszarach) 
WIEDZA  

K_W01 Rozumie charakter oraz specyfikę nauk prawnych i ekonomicznych, 
ich znaczenie, wzajemne relacje oraz możliwości wykorzystania w 
działalności konsultingowej.  

S2A_W01 
S2A_W05 
S2A_W07 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53‐345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e‐mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

S2A_W09 
K_W02 Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu prawnego, 

reguły ustalania treści i stosowania norm prawnych oraz zasady 
rozumowań prawniczych. 

S2A_W02 
S2A_W05 
S2A_W06 
S2A_W09 

K_W03 Interpretuje treści współczesnych doktryn społecznych, 
ekonomicznych i teorii  organizacji posługując się terminologią 
naukową na rozszerzonym poziomie. 

S2A_W01 
S2A_W03 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W04 Ma wiedzę o źródłach i zastosowaniu prawa gospodarczego, prawa 
pracy, prawa podatkowego, prawa finansowego w podmiotach 
gospodarczych. 

S2A_W06 
S2A_W07 
S2A_W10 

K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie ekonomii oraz zasady  zarządzania 
organizacjami, ich powiązania z otoczeniem, a także zasady 
rozliczania działalności. 

S2A_W04 
S2A_W06 
S2A_W08 
S2A_W11 

K_W06 Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej 
regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

S2A_W02 
S2A_W10 

K_W07 Ma poszerzoną wiedzę o procesach zachodzących w  organizacji 
gospodarczej oraz przepływach materiałowych, informacyjnych i 
finansowych. 

S2A_W04 
S2A_W07 
S2A_W11 

K_W08 Zna zastosowania metod analitycznych i systemów wspomagających 
procesy podejmowania decyzji na potrzeby działalności 
konsultingowej. 

S2A_W07 
S2A_W11 

K_W09 Ma wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynków finansowych. S2A_W03 
S2A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI  
K_U01 Dobiera i stosuje odpowiednie metody i narzędzia analizy organizacji i 

jej otoczenia, identyfikując problemy o charakterze 
interdyscyplinarnym.  

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U06 
S2A_U08 

K_U02 Rozwiązuje złożone problemy (przypadki, kazusy) wymagające 
połączenia wiedzy prawniczej, zarządczej, ekonomicznej i finansowej. 

S2A_U02 
S2A_U04 
S2A_U06 
S2A_U07 
S2A_U08 
S2A_U09 

K_U03 Analizuje, sporządza i rozwija dokumentację organizacyjną i 
księgową, wspomagając funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek 
sektora publicznego. 

S2A_U08 
S2A_U09 

K_U04 Interpretuje i stosuje przepisy prawa krajowego oraz europejskiego w 
zakresie działalności gospodarczej oraz tworzy regulacje wewnętrzne. 

S2A_U07 
S2A_U09 
S2A_U10 

K_U05 Skutecznie inicjuje, planuje, a potem zarządza przedsięwzięciem 
konsultingowym z wykorzystaniem metod i narzędzi zarządzania 

S2A_U04 
S2A_U06 
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projektami. 
K_U06 Logicznie i poprawnie formułuje wypowiedzi stosując terminologię  

prawniczą i nauk o zarządzaniu, skutecznie prezentuje przygotowane 
rozwiązania i argumentuje.  

S2A_U07 
S2A_U08 
S2A_U10 

K_U07 Obserwuje, analizuje i interpretuje zjawiska i procesy w organizacji i 
jej otoczeniu przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i 
badawczych. 

S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U05 
S2A_U07 

K_U08 Samodzielnie podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą w 
środowisku krajowym i międzynarodowym w zróżnicowanych 
formach organizacyjnych. 

S2A_U06 
S2A_U07 
S2A_U08 

K_U09 Dobiera odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy 
problemów w organizacji i jej otoczeniu oraz ocenia ich przydatność i 
skuteczność. 

S2A_U04 
S2A_U09 

K_U10 Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, 
organizowania, motywowania i kontroli na poziomie zintegrowanym. 

S2A_U03 
S2A_U05 

K_U11 Potrafi samodzielnie dokonać prawnej, ekonomicznej i finansowej 
analizy sytuacji podmiotu gospodarczego.  

S2A_U06 
S2A_U08 

K_U12 Posiada umiejętność wypowiedzi z zakresu ekonomii i prawa na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U10 
S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_K01 Jest otwarty na nowe wyzwania, samodzielnie rozwija i doskonali 

warsztat zawodowy. 
S2A_K01 
S2A_K04 
S2A_K06 
S2A_K07 

K_K02 Jest zdolny do inspirowania i organizowania pracy własnej i innych 
oraz do działania w sposób przedsiębiorczy.  

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K07 

K_K03 Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, inicjuje i aktywnie 
uczestniczy w pracach zespołów interdyscyplinarnych.  

S2A_K04 
S2A_K05 
S2A_K07 

K_K04 Samodzielnie kieruje złożonymi projektami, biorąc odpowiedzialność 
za ich aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i społeczne. 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K05 

K_K05 Jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwoju przez całe życie w 
zakresie obszaru działalności zawodowej. 

S2A_K01 
S2A_K03 
S2A_K06 

K_K06 Jest zdolny do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu konsultanta, w tym 
dotyczących priorytetów własnej działalności, ich skutków prawnych, 
etycznych i społecznych oraz kwestii związanych z ponoszeniem w 
tym zakresie odpowiedzialności. 

S2A_K04 
S2A_K05 

 


