
 

SENAT

 
UCHWAŁA NR  0000 – 48/12 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 maja 2012 r.  

 
 

w sprawie 
 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: ekonomia, finanse i rachunkowość, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz dla 

kierunku europeistyka (studia pierwszego stopnia) o profilu ogólnoakademickim dla studentów 
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013) 

 
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 Ekonomia na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych od roku akademickiego 2012/2013. 
  
 

§ 2 
 

Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych od roku akademickiego 2012/2013.  
 
 

§ 3 
 

Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2012/2013.  
 
 

ul 
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§ 4 

 
Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych od roku akademickiego 2012/2013.  
 
 

§ 5 
 

Senat zatwierdza efekty kształcenia dla kierunku studiów Europeistyka na studiach pierwszego stopnia o 
profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od 
roku akademickiego 2012/2013.  
 
 

§ 6 
 
Efekty kształcenia dla kierunków studiów Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze oraz Zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz dla kierunku Europeistyka na 
studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2012/2013 stanowią załącznik nr 1 do uchwały.  
 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor 
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Załącznik do uchwały Senatu nr 0000-48/12 z 24 maja 2012 r. 

 
 

EFEKTY  KSZTAŁCENIA  DLA  KIERUNKÓW  STUDIÓW 
NA  WYDZIALE  NAUK  EKONOMICZNYCH 

UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO  WE  WROCŁAWIU   
ZGODNIE  Z  KRAJOWYMI  RAMAMI  KWALIFIKACYJNYMI 

 
 
Kierunki studiów: 
 

1.  Ekonomia        
2.  Europeistyka        
3.  Finanse i Rachunkowość      
4.  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze    
5.  Zarządzanie        

 
1.  EKONOMIA 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 
 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek studiów ekonomia należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ekonomia jest 
bowiem nauką zajmującą się badaniem gospodarczej działalności człowieka, która przebiega w życiu 
społecznym. Ekonomia bada wybory osób dotyczące zastosowania rzadkich zasobów do różnych celów 
produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz analizuje skutki tych wyborów dla przebiegu procesu produkcji, 
podziału i konsumpcji. W szczególności do zakresu badań ekonomii należą: funkcjonowanie rynków, 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, analiza działania sektora publicznego, wybory dotyczące 
zasobów przyrody, analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki. Badania w zakresie 
ekonomii głównego nurtu mają u podstaw takie kategorie ekonomiczne jak: równowaga ekonomiczna, 
efektywność ekonomiczna, racjonalność wyborów indywidualnych, optymalność decyzji publicznych. 
Natomiast nowe koncepcje ekonomiczne, tworzone w oparciu o uchylenie niektórych założeń ekonomii 
neoklasycznej, z jednej strony wskazują na ograniczoną racjonalność osób i związane z tym 
niedoskonałości rynków, z drugiej strony zaś, otwierają nowe obszary badawcze i zastosowania teorii 
ekonomii, takie jak: kultura, media, Internet, usługi medyczne, sport, wytwarzanie dóbr publicznych, 
prawa własności intelektualnej. 
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Objaśnienie  oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 
 
W   — kategoria wiedzy 
U   — kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku)  — kategoria kompetencji społecznych 
S1A  — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego 
stopnia – profil ogólnoakademicki 
01, 02, 03 i kolejne  — numer efektu kształcenia 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów  ekonomia. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów ekonomia 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia w 
obszarach 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 
Ma podstawową wiedzę  o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz o jej 
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 
naukowymi 

SIA_WO1  

K_W02 Zna podstawowe modele gospodarki i rządzące w nich prawidłowości S1A_ W02  
S1A_W03  

K_W03 Zna wybrane koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy 
działalności ekonomicznej S1A_W05 

K_W04 Ma podstawową wiedzę matematyczną niezbędną  w warsztacie ekonomisty   
S1A_W05  

K_W05 
Zna metody statystyczne pozyskiwania, analizowania, prezentowania i 
interpretowania danych statystycznych w kategoriach statystyki opisowej, 
odpowiednio do specyfiki badanego problemu ekonomicznego 

  
S1A_W06 

K_W06 Zna modele ekonometryczne i zasady ich konstruowania oraz modele procesu 
decyzyjnego stosowane w badaniach ekonomicznych S1A_W06 

K_W07 
Zna podstawowe kategorie gospodarki rynkowej, atrybuty konsumenta i 
producenta niezbędne do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz 
do oceny racjonalności decyzji podmiotów gospodarczych 

S1A_ W02  
S1A_W03 
S1A_WO5  

K_W08 Ma  podstawową wiedzę o procesach makroekonomicznych w skali kraju oraz 
zna koncepcje wyjaśniające relacje między państwem a rynkiem we 

S1A W02  
S1A_W03  
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współczesnych gospodarkach 

K_W09 
Zna podstawowe  metody organizacji i zrządzania oraz identyfikuje powiązania 
między obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i 
organizacjach. 

S1A_W02 

K_W10 Zna zasady rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań 
finansowych w przedsiębiorstwach 

S1A_ W06  
  

K_W11 Zna mechanizmy ekonomiczne działające w sferze międzynarodowych 
stosunków gospodarczych  S1A_W03 

K_W12 Ma podstawową wiedzę o normach społecznych i prawnych regulujących obrót 
gospodarczych 

S1A_W07 
S1A_ W08 

K_W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz problemy związane z ochroną praw 
własności intelektualnej S1A_W10 

K_W14 Zna koncepcje przedsiębiorczości, jej wymiar produktywny, nieproduktywny i 
destrukcyjny 

S1A_W05 
S1A_W11 

K_W15 
Rozumie problemy wyborów społecznych  wynikające ze zmian procesów 
ludnościowych w zakresie polityki społecznej oraz znaczenie roli państwa i 
organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym 

S1A_W04 
S1A_W09 
S1A_W11 

K_W16 Ma wiedzę o systemach fiskalnych i podatkowych różnych krajów oraz o 
pomocy publicznej na tle innych instrumentów polityki gospodarczej 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W17 Zna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz z 
zrównoważonym  rozwojem gospodarczym 

S1A_W02 
S1A_W04 

K_W18 Ma podstawową wiedzę w zakresie finansów  publicznych i funkcjonowania 
rynków finansowych 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W19 Zna zagadnienia związane z integracją rynków i polityk w skali 
międzynarodowej 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W20 Zna rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w społeczeństwie oraz 
prawidłowości nimi rządzące  S1A_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi do 
interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny wyborów 
indywidualnych i publicznych w kategoriach racjonalności i efektywności 
ekonomicznej  

S1A_ U01  
S1A_U02  

K_U02 Potrafi  wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy równowagi S1A_ U01 
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makroekonomicznej S1A_ U02  
  

K_U03 
Posiada umiejętność analizowania struktury budżetu, zagrożeń nadmiernego 
deficytu budżetu oraz relacji między finansami publicznymi a rynkami 
finansowymi 

S1A_ U01  
S1A_U02  

K_U04 Posiada umiejętność korzystania z usług systemu bankowego, giełdy papierów 
wartościowych i funduszy inwestycyjnych 

S1A_U06  
  

K_U05 
Potrafi dobierać metody statystyki opisowej i techniki analizy ekonomicznej 
odpowiednio do analizowanego problemu decyzyjnego w przedsiębiorstwie i 
organizacji 

S1A_ U03 
S1A_U04  

K_U06 
 Potrafi prognozować zjawiska ekonomiczne, konstruować i wykorzystywać 
modele decyzyjne oraz interpretować dane  ekonomiczne wynikające z 
programowania matematycznego 

  
S1A_ U04  
  
 

K_U07 
Potrafi wykorzystać metody organizacji i zarządzania do analizy i 
rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach i 
organizacjach 

S1A_U03 
S1A_U07 
S1A_U08 

K_U08 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości w decyzjach operacyjnych 
i strategicznych przedsiębiorstw S1A_U07 

K_U09 Łączy wiedzę i praktykę ekonomiczną z wiedzą prawną S1A_ U01  
S1A_U05  

K_U10 Wykorzystuje koncepcje teoretyczne do rozumienia relacji między państwem, 
grupami interesu a rynkiem we współczesnych gospodarkach S1A_U01 

K_U11 
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych 
dotyczących zagadnień teoretycznych i empirycznych, z wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

S1A_U09 
S1A_U10 

K_U12 Ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii zgodnie z wymaganiami dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11        
  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest przygotowany do kontynuacji uczenia się, formułowania sądów w ważnych 
sprawach ekonomicznych i społecznych 

S1A_ K01  
S1A_ K06  
  

K_K02 
Jest przygotowany do pracy w zespole w roli zarówno członka jak i lidera grupy. 
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniających 
aspekty ekonomiczne 

S1A_K02 
S1A_K05 

 



 

SENAT

K_K03 Jest przygotowany do inicjatywy i samodzielności w działaniach 
profesjonalnych 

S1A_K03 
S1A_K07 

K_K04 Jest przygotowany do brania odpowiedzialności za powierzone mu zadania w 
kontekście podstawowych zasad etycznych 

S1A_ K04      
S1A_ K07 

K_K05 Jest świadomy znaczenia troski o środowisko naturalne S1A_K03  

K_K06 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A_ K04       

K_K07 Ma świadomość niektórych negatywnych społecznie i etycznie aspektów 
uprawiania biznesu 

S1A_ K03  
S1A_K04  

K_K08 
 

Jest świadomy idei społecznej odpowiedzialności biznesu 
 

S1A_ K03  
S1A_K04  

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek studiów ekonomia należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ekonomia jest 
bowiem nauką zajmującą się badaniem gospodarczej działalności człowieka, która przebiega w życiu 
społecznym. Ekonomia bada wybory osób dotyczące zastosowania rzadkich zasobów do różnych celów 
produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz analizuje skutki tych wyborów dla przebiegu procesu produkcji, 
podziału i konsumpcji. W szczególności do zakresu badań ekonomii należą: funkcjonowanie rynków, 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, analiza działania sektora publicznego, wybory dotyczące 
zasobów przyrody, analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki. Badania w zakresie 
ekonomii głównego nurtu mają u podstaw takie kategorie ekonomiczne jak: równowaga ekonomiczna, 
efektywność ekonomiczna, racjonalność wyborów indywidualnych, optymalność decyzji publicznych. 
Natomiast nowe koncepcje ekonomiczne, tworzone w oparciu o uchylenie niektórych założeń ekonomii 
neoklasycznej, z jednej strony wskazują na ograniczoną racjonalność i związane z tym niedoskonałości 
rynków, z drugiej strony zaś, otwierają nowe obszary badawcze i zastosowania teorii ekonomii, takie jak: 
kultura, media, Internet, usługi medyczne, sport, wytwarzanie dóbr publicznych, prawa własności 
intelektualnej. 

Objaśnienie  oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 
W  — kategoria wiedzy 
U  — kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku)  — kategoria kompetencji społecznych 
S2A  — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów drugiego 
stopnia 
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01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 
 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów ekonomia 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

w obszarach 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych

WIEDZA 

K_W01 Ma poszerzoną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk oraz z zakresu 
gospodarowania zasobami naturalnymi , ludzkimi i finansowymi 

S2A _W01 
S 2A_W02  

K_W02 Zna narzędzia analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji 
menedżerskich 

S2A_ W06 
 

K_W03 Ma wiedzę o znaczeniu ryzyka w decyzjach menedżerskich S2A_W05 

K_W04 Ma wiedzę o znaczeniu otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji S2A_ W02 
S2A_W03  

K_W05 Dostrzega związki między podejmowanymi decyzjami gospodarczymi a ich 
skutkami prawnymi w sferze majątkowej S2A_W07 

K_W06 Zna historyczne uwarunkowania kształtowania się różnych koncepcji 
ekonomicznych 

S2A- W01 
S2A_W03  
S2A_W09 

K_W07 Ma poszerzoną wiedzę o narzędziach matematycznych stosowanych w ekonomii S2A_ W06 
   

K_W08 
Ma wiedzę o znaczeniu różnych segmentów rynku finansowego dla 
funkcjonowania gospodarki oraz o roli nadzoru finansowego w strukturze agend 
publicznych  

S2A_ W02 
S2A_ W08 
  

K_W09 Zna koncepcje człowieka w ujęciu różnych nurtów psychologii i ich odniesienie 
do ekonomicznych modeli człowieka gospodarującego S2A_ W05  

K_W10 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim 
S2A_ W04 
S2A _W05 
  

K_W11 Posiada poszerzoną wiedzę o rodzajach i znaczeniu międzynarodowych transakcji 
gospodarczych S2A_W03 
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K_W12 Ma najnowszą wiedzę w zakresie współczesnych nurtów ekonomii S2A_ W01 
S2A_W10   

K_W13 Ma najnowszą wiedzę szczegółową w zakresie wybranej specjalności ( analityk 
rynku, gospodarka publiczna, gospodarowanie zasobami środowiska) 

S2A_ W01 
S2A_W11  
  

K_W14  Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz inny język 
obcy na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej S2A_W09     

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posiada umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do 
badania zjawisk i procesów gospodarczych 

S2A_U01  
S2A_U02  

K_U02 
Potrafi modelować przebieg zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro- i 
makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję 
międzynarodową 

S2A_ U01  
S2A_U02  
S2A_U04 

K_U03 Jest przygotowany do opracowania projektów i świadczenia usług doradczych S2A_U02 
S2A_U03 

K_U04 
Jest przygotowany do podejmowania racjonalnych decyzji związanych z 
pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora 
prywatnego – w kraju i za granicą 

S2A_ U06  
S2A_ U07  
 S2A_U09 

K_U05 
Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości 
i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów 

S2A_ U03  
S2A_ U05  
S2A_ U10  

K_U06 Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach gospodarki  w 
kraju i za granicą S2A_ U06  

K_U07 
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 
oceniania złożonych sytuacji gospodarczych oraz analizowania motywów  
ludzkich decyzji 

S2A_ U01  
S2A_U03  
S2A_U08 

K_U08 Potrafi projektować i przeprowadzać badania statystyczne zgodnie ze standardami 
wnioskowania statystycznego 

S2A_U06 
S2A_U07  

K_U09 Potrafi ocenić wartości informacyjne badań sondażowych jako podstawy 
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i organizacji 

S2A_ U06  
  

K_U10 Potrafi posługiwać się wiedzą i modelami makroekonomicznymi w analizie 
zjawisk i procesów we współczesnych gospodarkach 

S2A_ U02  
S2A_U06  
S2A_U08 

K_U11 Potrafi ocenić kształtujące się i zawierane umowy pod kątem praw i obowiązków S2A_U06 
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przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów S2A_U07 

K_U12 
 

Wykorzystuje dorobek współczesnej myśli ekonomicznej w analizie i interpretacji 
zjawisk i procesów mikro- oraz makroekonomicznych 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 

K_U13   Posiada umiejętność pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego       S2A_U02      

K_U14  
 

Potrafi wykorzystać koncepcje teoretyczne do analizowania funkcjonowania 
rynku międzynarodowego i gospodarki światowej 

S2A_U02 
 

K_U15 
 

Ma umiejętności językowe ( w języku angielskim i innym języku obcym) w 
zakresie ekonomii S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest przygotowany do samodzielnego ukierunkowania dalszego uczenia się, w 
tym do podjęcia studiów trzeciego stopnia 

S2A_ K01  
S2A_K06  

K_K02 Jest przygotowany do samodzielności i niezależności w działaniach 
profesjonalnych 

  
S2A_ K03  
S2A_K07  

K_K03 Jest przygotowany do współpracy w środowisku interdyscyplinarnym S2A_K02 

K_K04 Jest przygotowany do brania odpowiedzialności za pracę własną i innych oraz 
stosowania zasad etyki zawodowej 

S2A_ K04  
S2A_K07  

K_K05 Jest przygotowany do kierowania pracą zespołu w warunkach niepewności albo 
jej nadzorowania 

S2A K04  
  

K_K06 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia S2A_ K06  
  

K_K07 
Jest przygotowany do formułowania własnych sądów na tematy naukowe, 
społeczne i etyczne oraz do uczestniczenia w  przygotowaniu projektów 
społecznych uwzględniających aspekty ekonomiczne 

S2A_ K05 
S2A_K06 
  

K_K08 Jest świadomy idei społecznej odpowiedzialności biznesu S2A_ K03  
S2A_K04 
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2.  EUROPEISTYKA 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA 
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 
Znaczenie  symboli:  

K – kierunkowe efekty kształcenia,  
W – kategoria wiedzy,  
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznej,  
S1A – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych – profil ogólnoakademicki  

Specjalności:  
    1. Finansowanie projektów europejskich. 2. Rynki pracy w Europie. 
Podstawowe  treści  kształcenia. 

1. Ekonometria i statystyka matematyczna 
2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
3. Ekonomia 
4. Podstawy wiedzy o państwie i prawie 
5. Podstawy wiedzy o społeczeństwie. 

Kierunkowe  treści  kształcenia  
1. Integracja Polski z Unią Europejską 
2. Wybrane polityki unijne 
3. Europejskie prawo gospodarcze 
4. Finanse Unii Europejskiej 
5. Prawa socjalne i ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej 
6. Ekonomia Integracji Europejskiej 
7. Społeczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej. 
 

Specjalizacyjne i specjalnościowe treści kształcenia 
Treści specjalizacyjne przygotują do wykonania zawodu, a specjalnościowe pogłębiają wykształcenie 

kierunkowe uwzględniające wymagania określone dla specjalności funkcjonujących na kierunku. 
Absolwent  

Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu: ekonomii, socjologii, stosunków międzynarodowych, 
prawa europejskiego wzbogaconego o wiedzę z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, 
społecznych i politycznych uwarunkowań integracji europejskiej, członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla rozwoju gospodarczego, społecznego 
oraz prawnego. Studia przygotowują absolwentów do współpracy jak również do samodzielnego 
rozwiązywania problemów zawodowych w środowisku wielokulturowych, uczą rozumienia i 
analizowania złożonych zagadnień prawnych, gospodarczych, finansowych oraz społecznych 
występujących w Wspólnocie Europejskiej. 
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Posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2, gromadzenia, przetwarzania i 
przekazywania informacji, jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych oraz 
menadżerskich w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynkach krajowych jak i rynku 
międzynarodowym, jednostkach administracji publicznej oraz samorządach terytorialnych, jak również 
instytucjach unijnych oraz międzynarodowych. 
 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
na 

Kierunku 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  
Po zakończeniu niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 

Europeistyka: 

Opis 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 
Posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz zna relacje łączące 
ten obszar wiedzy z wiedzą z zakresu gospodarczych, społecznych i 
politycznych uwarunkowań integracji Europejskiej. 

S1A_W01 
 

K_W02 

Posiada wiedzę w zakresie historii stosunków europejskich, zna genezę i 
ewaluację integracji gospodarczej w Europie, posiada wiedzę o 
czynnikach kształtujących poszczególne stadia integracji europejskiej oraz 
o mechanizmach wyrównywania szans rozwoju społecznego i 
gospodarczego państw Wspólnoty. 

SIA_W02 

K_W03 

Posiada podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania 
gospodarek narodowych członków Unii Europejskiej w ich 
uwarunkowaniu integracyjnym, rozumie mechanizmy funkcjonowania 
państw Unii w strefie euro i funkcjonowanie rynku unijnego. 

S1A_W02 
S1A_W03 

 

K_W04 
 

Posiada wiedzę o zasadach przystępowania nowych państw do Unii 
Europejskiej oraz wynikających stąd konsekwencjach dla funkcjonowania 
instytucji unijnych, jednolitego rynku europejskiego oraz Unii 
Gospodarczej i Monetarnej. 

S1A_W03 
S1A_W04 

K_W05 
Posiada wiedzę o integracji finansowej Unii Europejskiej, wspólnym 
budżecie, podmiotach systemu finansowego Unii, Funduszach 
Strukturalnych  

SIA_WO5 

K_W06 

Posiada wiedzę o prawie Unii Europejskiej, zna kompetencje prawne 
głównych instytucji unijnych oraz posiada wiedzę o współpracy państw 
członkowskich w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

S1A_W04 
S1A_W06 

K_W07 
Posiada wiedzę z zakresu praw socjalnych i ochrony praw człowieka w 
Unii Europejskiej, zna rozwiązania instytucjonalno - prawne w zakresie 
prawa pracy oraz praw socjalnych  

S1A_W07 
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K_W08 
Posiada wiedzę o procesach demograficznych w Unii o społecznych i 
kulturowych przemianach społeczeństw europejskich, o kryzysach 
gospodarczych i konfliktach społecznych  

S1A_W08 

K_W09 Ma wiedzę o systemach fiskalnych i podatkowych oraz pomocy 
publicznej w krajach członkowskich Unii.  

 
S1A_W09 

 

K_W10 Wykazuje się znajomością pojęcia kultury organizacyjnej, jej 
komponentów i rodzajów oraz znajomością kodeksu etyki w biznesie S1A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać informacje 
odnoszące się do procesów współczesnej gospodarki europejskiej, wyjaśniać 
ich przyczyny oraz prawidłowo interpretować ich przebieg 

S1A_U01 
 

K_U02 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z zakresu europejskich stosunków 
społecznych, gospodarczych finansowych i politycznych oraz analizować 
prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej 

S1A_U01 
S1A_U02 

K_U03 

Potrafi prognozować rozwój podstawowych procesów gospodarczych w Unii 
Europejskiej, wykorzystywać standardowe metody i narzędzia analiz 
makroekonomicznych odnoszące się do popytu globalnego, dochodu 
narodowego, wzrostu gospodarczego, długu, publicznego, deficytu 
budżetowego, cyklu koniunkturalnego w gospodarkach państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 

S1A_U03 
 

K_U04 
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizowania przyczyn i 
przebiegu zjawisk z zakresu polityk gospodarczych (monetarnej, fiskalnej, 
rynku pracy, regionalnej, rolnej, handlowej, innowacyjnej) 

S1A_U04 
 

K_U05 
Potrafi prawidłowo wycenić wpływ oddziaływania gospodarczego 
Wspólnoty Europejskiej na rozwój gospodarki globalnej oraz rozwój innych 
układów regionalnych. 

 
S1A_U05 

 

K_U06 
. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, prezentacji 
dotyczących wybranych zagadnień z zakresu europejskich stosunków 
gospodarczych i społecznych 

S1A_U06 

K_U07 
Posiada umiejętności językowe w zakresie międzynarodowych stosunków 
gospodarczych zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim 
Systemie Opisu Kształcenia Językowego.  

S1A_U11 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się, pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy 
oraz umiejętności, potrafi uzupełniać i pogłębiać tę wiedzę, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia innych osób.  

S1A_K01 
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K_K02 
Potrafi komunikować się z otoczeniem międzynarodowym, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w jego dziedzinie, umie wypowiadać się w 
ważnych sprawach społecznych oraz gospodarczych. 

S1A_K01 
S1A_K02 

 
 

K_K03 
Potrafi współpracować w zespole, przyjmować różne role zespołowe, 
posiada świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz zespołową. 

 
S1A_K03 

K_K04 Posiada umiejętności organizacyjne, które pozwalają mu planować i 
kierować pracą zespołu wielokulturowego.  S1A_KO4 

K_K05 Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania 
informacji S1A_K05 

 
K_K06 

Potrafi efektywnie zarządzać grupowymi zadaniami projektowymi 
dotyczącymi funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych oraz 
instytucji samorządowych w warunkach integracji europejskiej.  

 
S1A_K06 

K_K07 
Ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym 
profesjonalnie, etycznie z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, 
kieruje się społeczna odpowiedzialnością biznesu. 

S1A_K07 

K_K08 
Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, 
organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z 
krajami członkowskim Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi  

 
S1A_K08 

 

K_K09 
Potrafi rozwijać i skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne, 
adaptować się i działać w różnych warunkach, w tym w wielokulturowym 
środowisku pracy 

S1A_K09 

 
3.  FINANSE  I  RACHUNKOWOŚĆ 
 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH 
KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

 
Uwagi ogólne: 
Opis obejmuje zakresy: wiedzy, umiejętności, kompetencji profesjonalnych i społecznych, na dwóch 
stopniach studiów.  
 
Celem ogólnym jest przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie finansów i 
rachunkowości oraz kształtowania umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego 
i rachunkowego, a także umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na etyczne zachowania 
w finansowej dziedzinie życia. Absolwent będzie przygotowywany do podjęcia pracy w roli 
samodzielnych pracowników sektora finansowego, menadżerów, przedsiębiorców, specjalistów i 
konsultantów poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i 
rozwiązywania problemów finansowych, wykorzystania instrumentów finansowych i zarządzania 
ryzykiem finansowym działalności (w zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji m.in. doradcy  
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podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, 
pośrednika nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy 
bankowego, bankowca, menedżera produktu finansowego, dealera rynku finansowego, analityka 
finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza, menedżera ryzyka,  maklera papierów 
wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego, 
pracownika instytucji kredytowej, pracownika organów administracji publicznej, pracownika 
skarbowości). 
Na kierunku FIR w dyscyplinie finansów wyróżniono subdyscypliny przygotowujące do zawodów 
finansowych, takie jak:  

• finanse gospodarstw domowych,  
• finanse spółek,  
• finanse publiczne, 
• finanse nieruchomości, 
• skarbowość,   
• bankowość,  
• ubezpieczenia,  
• finanse międzynarodowe, 
• rynek finansowy. 

Objaśnienia  oznaczeń  w  symbolach: 
K – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K (_) – kategoria kompetencji społecznych 
OS1A – efekty kształcenia w obszarze studiów 1-stopnia – profil ogólnoakademicki 
 
1)  I stopień studiów 
Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania 
instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i 
sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Będzie posiadał umiejętności samodzielnej 
pracy i ponoszenia odpowiedzialności. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach 
finansowych i niefinansowych na stanowiskach operacyjnych. Absolwent będzie miał wpojone nawyki 
ustawicznego kształcenia, zachowań etycznych i rozwoju zawodowego (w zakresie przygotowującym do 
pełnienia funkcji m.in. doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 
zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, doradcy bankowego, 
bankowca, menedżera produktu bankowego, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, 
analityka giełdowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza, maklera papierów wartościowych, 
maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego) oraz będzie 
przygotowany do podjęcia studiów drugiego lub trzeciego stopnia. Kompetencje, umiejętności i wiedza 
będą rozwijane w ramach specjalności: 
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BiU       - Bankowość i Ubezpieczenia  
FiAP     -  Finanse i Administracja Publiczna  
FiRS     -  Finanse i Rachunkowość Spółek  
RF        -  Rynki Finansowe 
IiN        - Inwestycje i Nieruchomości 
 
Tabela 1: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia I stopnia 

 
WIEDZA 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_W01 Posiada wiedzę o różnych rodzajach systemów finansowych (system 
finansów publicznych, system finansów prywatnych, system finansowy 
gospodarki rynkowej), ich funkcjach i roli/zadaniach oraz  strukturach 
wewnętrznych, także czynnikach i uwarunkowaniach (ekonomicznych 
prawnych, politycznych, społeczno-kulturowych) funkcjonowania, w 
wymiarze regionu lub kraju lub w skali globalnej. 

OS1A_W01

K_W02 Posiada wiedzę o poszczególnych elementach określonych rodzajów 
systemów finansowych (instrumentach finansowych, operacjach 
finansowych, podmiotach finansowych i rynkach finansowych, normach 
prawnych regulujących funkcjonowanie danego rodzaju systemu 
finansowego), w skali regionu, kraju lub globalnej.   

OS1A_W02

K_W03 Posiada wiedzę o związkach między różnymi rodzajami systemów 
finansowych oraz ich elementami, i prawidłowościach rządzących tymi 
związkami oraz relacjami pomiędzy systemem finansowym a sferą 
społeczną, otoczeniem gospodarczym i regulacyjnym, w tym w zakresie 
zarządzania ryzykiem. 

OS1A_W03 

OS1A_W08

K_W04 Posiada wiedzę podstawową (zasady i reguły oraz sposoby i narzędzia 
zarządzania finansowego, zarządzania ryzykiem, paradygmaty finansowe, 
zasady organizacji finansów) z zakresu subdyscyplin, takich jak: finanse 
gospodarstw domowych, finanse spółek, finanse publiczne, bankowość, 
ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rynek finansowy. 

OS1A_W03 

OS1A_W05 

 

K_W05 Posiada wiedzę o zjawiskach finansowych, ekonomicznych 
(mikroekonomicznych i makroekonomicznych), społecznych i 
demograficznych występujących w określonych gałęziach finansów 
(publicznych, prywatnych) i w określonych subdyscyplinach finansów , 
oraz o  ich źródłach i czynnikach zmian, w tym procesów rozwoju. 

OS1A_W05

K_W06 Posiada wiedzę o procesach (sposobach, formach, motywach, zasadach, 
zachodzących stosunkach finansowych) gromadzenia, podziału i 
wydatkowania środków finansowych występujących w określonych 
subdyscyplinach finansów. 

OS1A_W06
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K_W07 Posiada wiedzę o procesach zmian (przebiegu, przyczynach, skali, 
konsekwencjach) w gospodarce finansowej podmiotów niefinansowych lub 
podmiotów finansowych oraz w sposobach działania podmiotów 
finansowych. 

OS1A_W07

K_W08 Posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji na temat polityki i gospodarki 
finansowej podmiotów sektora niefinansowego lub działalności i 
funkcjonowania podmiotów sektora finansowego. 

OS1A_W09

K_W09 Posiada wiedzę o metodach i narzędziach (z zakresu matematyki/inżynierii 
finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowości 
społecznej, statystyki; w tym o technikach pozyskiwania i gromadzenia 
danych, analizy i syntezy),  właściwych dla danej subdyscypliny finansów, 
pozwalających opisywać: zdarzenia finansowe, stosunki finansowe w skali 
mikro, mezzo lub makro, procesy finansowe w podmiotach finansowych 
lub niefinansowych. 

OS1A_W06

K_W10 Posiada wiedzę o zawodzie finansisty i jego kompetencjach w formie 
zatrudnienia w instytucji lub formie prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej; w zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy 
podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 
zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, 
sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, 
analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  
maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka 
rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego, w sektorze podmiotów 
niefinansowych lub finansowych,  pracownika instytucji finansowych 
(obsługi bezpośredniej klienta) oraz o zachowaniach i postawach 
finansowych człowieka (kultura finansowa, świadomość finansowa) oraz 
spółek (style, polityka i strategie zarządzania finansowego). 

OS1A_W04 

OS1A_W10 

OS1A_W11

 
Tabela 2: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia I stopnia 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_U01 Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych, potrafi 
zidentyfikować możliwości rozwoju zawodowego w zawodach 
finansowych (w zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy 
podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 
zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, rzeczoznawcy 
majątkowego, doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy bankowego, 
bankowca, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 
inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, 

OS1A_U01 
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maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 
finansowego) 

K_U02 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk finansowych w ramach określonych 
subdyscyplin finansów (finanse gospodarstw domowych, finanse spółek, 
finanse publiczne, bankowość, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, 
rynek finansowy). 

OS1A_U02 

K_U03 Analizuje przyczyny w przebiegu konkretnych procesów i zjawisk 
finansowych w ramach określonych subdyscyplin finansów, 
rachunkowości, bankowości, rynków finansowych. 

OS1A_U03 

K_U04 Posiada umiejętność prognozowania konkretnych procesów i zjawisk 
finansowych w ramach określonych subdyscyplin finansów, z 
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi. 

OS1A_U04 

K_U05 Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i 
regułami występującymi w określonych subdyscyplinach finansów. 

OS1A_U05 

K_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę finansową (finansów-ekonomiczną) w 
praktycznym (zawodowym) działaniu w ściśle określonym zakresie, w 
ramach określonej subdyscypliny finansów,. 

OS1A_U06 

K_U07 Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów finansowych 
(organizacji finansowej) i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w 
tym zakresie,  w ramach określonej subdyscypliny finansów w wymaganej 
przez uczestników systemu finansowego formie. 

OS1A_U07 

OS1A_U09 

K_U08 Posiada umiejętność przewidywania ludzkich zachowań w sferze finansów, 
analizowania ich motywów oraz konsekwencji dla jednostki ludzkiej i 
społecznych (społeczno-gospodarczych). 

OS1A_U08 

K_U09 Posiada podstawowe umiejętność rozumienia i analizowania dorobku 
teoretycznego w naukach finansowych, w tym w wybranym języku obcym 
(np. j angielski). 

OS1A_U09 

K_U10 Potrafi efektywnie zarządzać środkami finansowymi oddanymi mu do 
dyspozycji lub pomóc w efektywnym gromadzeniu i wykorzystywaniu 
środków finansowych osobom trzecim (klientom), w celu wykonania 
typowych zadań zawodowych w danej subdyscyplinie finansów (w zakresie 
przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, 
biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, 
pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy 
bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, 
doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów 
wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, 
analityka rynku finansowego). 

OS1A_U09 

OS1A_U10 

 

K_U11 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku finanse i 
rachunkowość, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

OS1A_U11 
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Tabela 3: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia I stopnia 

 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia i rozwoju w grupach 
(zespołach) i organizacjach realizujących cele finansowe (ekonomiczno-
finansowe), z poszanowaniem celów ogólnospołecznych (społecznej 
odpowiedzialności), w ramach danej subdyscypliny finansów. 

OS1A_K01 

K_K02 Umie uczestniczyć w zespołowym budowaniu projektów/struktur 
finansowych, zna aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne tej działalności 
oraz potrafi przewidywać w podstawowym zakresie jej skutki. 

OS1A_K02 
OS1A_K03 
 
 

K_K03 Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę 
finansową, w tym z wykorzystaniem jednego specjalistycznego języka 
obcego (j. angielski).  

OS1A_K02 

K_K04 Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach 
gospodarczych, prywatnych, na stanowiskach operacyjnych lub 
menadżerskich średniego szczebla, w ramach danej subdyscypliny 
finansów. 

OS1A_K04 

K_K05 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności finansowe. OS1A_K06 

K_K06 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i 
etyczny (odpowiedzialny społecznie i ekologicznie). 

OS1A_K04 

K_K07 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. OS1A_K07 

K_K08 Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania. Potrafi rozwijać i 
skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne 

OS1A_K04 

OS1A_K05 

K_K09 Jest przygotowany do postępowania zachowania etycznego i 
odpowiedzialnego w ramach wyznaczonych ról, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. 

OS1A_K04 

 
2)  II stopień studiów 
Absolwent będzie posiadać zaawansowane – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i 
umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Będzie rozumieć występowanie zjawisk, ryzyka, zasad 
funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym krajowym i globalnym oraz będzie potrafił nimi 
zarządzać w ramach struktur. Będzie potrafił przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i 
wyciągać z nich właściwe wnioski. Będzie przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze 
finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwent będzie przygotowany do pracy w  

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
 
www.ue.wroc.pl 

 



 

SENAT

instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach samodzielnych, specjalistycznych (w 
zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, 
kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, 
sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, 
doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, maklera giełd 
towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego). Absolwent będzie miał 
wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zachowań etycznych i rozwoju zawodowego oraz będzie 
przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Kompetencje, umiejętności i wiedza będą rozwijane 
w ramach specjalności: 
DF    -  Doradztwo Finansowe    
IBiU    -  Instytucje Bankowe i Ubezpieczeniowe 
FiRARiS  -  Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej i Samorządowej    
FPiRS    -  Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek 
RF   -  Rynki Finansowe 
IiRN   -  Inwestycje i Rynki Nieruchomości 
 
Tabela 4: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia II stopnia 
 

WIEDZA 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_W01 Posiada wiedzę szerszą i pogłębioną w odniesieniu do wybranych części 
określonych rodzajów systemów finansowych (system finansów 
publicznych: system finansów samorządu terytorialnego lub finansów 
szczebla centralnego; system finansów prywatnych: spółek lub 
gospodarstw domowych; system finansowy gospodarki rynkowej: system 
bankowy lub system ubezpieczeń, rynek finansowy), ich  strukturach 
wewnętrznych i sposobach funkcjonowania, także czynnikach i 
uwarunkowaniach (ekonomicznych prawnych, politycznych, społeczno-
kulturowych) funkcjonowania, w wymiarze regionu lub kraju lub w skali 
globalnej. 

OS2A_W01 

 

K_W02 Posiada wiedzę szerszą lub pogłębioną o poszczególnych elementach 
struktur finansowych (instrumentach finansowych, operacjach 
finansowych, podmiotach finansowych i rynkach finansowych, normach 
prawnych regulujących funkcjonowanie danego rodzaju systemu 
finansowego)  w wybranych częściach określonych rodzajów systemów 
finansowych, w skali regionu lub kraju lub globalnej.   

OS2A_W02

K_W03 Posiada wiedzę szerszą oraz pogłębioną o związkach finansowych, 
ekonomicznych, społecznych, demograficznych między różnymi rodzajami  
(lub określoną częścią wybranego rodzaju systemu a innymi rodzajami) 
systemów finansowych oraz ich elementami, i prawidłowościach 

OS2A_W03
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rządzących tymi związkami w określonych gałęziach finansów 
(publicznych, prywatnych) i w określonych subdyscyplinach finansów , 
oraz o  ich źródłach i czynnikach zmian, w tym procesów rozwoju. 

K_W04 Posiada wiedzę rozszerzoną i pogłębioną dotyczącą zasad i reguł oraz 
sposobów i narzędzi zarządzania finansowego, paradygmatów 
finansowych, zasady organizacji finansów, z zakresu wybranej 
subdyscypliny (lub części subdyscypliny) finansów, spośród takich jak: 
finanse gospodarstw domowych, finanse spółek, finanse publiczne, 
skarbowość,  bankowość, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rynek 
finansowy. 

OS2A_W03

K_W05 Posiada szerszą i pogłębioną wiedzę o zjawiskach finansowych jako 
elementu aktywności człowieka występujących w wybranej subdyscyplinie 
finansów (lub jej określonej części), spośród takich jak: finanse 
gospodarstw domowych, finanse spółek (sektora MSP lub 
korporacyjnych), finanse publiczne (szczebla centralnego lub 
samorządowego), skarbowość,  bankowość (centralna, operacyjna w tym 
komercyjna lub spółdzielcza, specjalistyczna), ubezpieczenia (społeczne, 
gospodarcze, zdrowotne), finanse międzynarodowe; rynek finansowy.  

OS2A_W05 

 

K_W06 Posiada szerszą i pogłębioną wiedzę o procesach (sposobach/metodach, 
formach, motywach, zasadach, zachodzących stosunkach finansowych) 
gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych 
występujących w wybranej subdyscyplinie finansów pod względem norm i 
reguł branżowych. 

OS2A_W07

K_W07 Posiada wiedzę szerszą i pogłębioną w odniesieniu do określonych 
procesów zmian w gospodarce finansowej podmiotów niefinansowych lub 
podmiotów finansowych, w ramach wybranej subdyscypliny finansów lub 
części tej subdyscypliny pod względem norm i reguł branżowych. 

OS2A_W07

K_W08 Posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji na temat polityki i gospodarki 
finansowej podmiotów sektora niefinansowego lub działalności i 
funkcjonowania podmiotów i instytucji sektora finansowego. Wiedzę 
pogłębioną w odniesieniu do wybranej części danej subdyscypliny 
finansów spośród takich jak finanse gospodarstw domowych: zamożnych 
lub mniej zamożnych;  finanse spółek: sektora MSP lub korporacyjnych; 
finanse publiczne: szczebla centralnego lub samorządowego; skarbowość;  
bankowość: centralna lub operacyjna w tym komercyjna albo spółdzielcza, 
specjalistyczna; ubezpieczenia: społeczne lub  gospodarcze lub  zdrowotne; 
finanse międzynarodowe; rynek finansowy: różne jego segmenty, np. 
giełda. 

OS2A_W06 

OS2A_W09 

 

K_W09 Posiada wiedzę o metodach i narzędziach z zakresu matematyki/inżynierii 
finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunkowości 
społecznej, statystyki; w tym o technikach pozyskiwania i gromadzenia 
danych, analizy i syntezy,  właściwych dla danej subdyscypliny finansów, 
pozwalających opisywać: zdarzenia finansowe, stosunki finansowe procesy 

OS2A_W08
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finansowe w podmiotach finansowych lub niefinansowych] pogłębioną w 
odniesieniu do wybranych metod i narzędzi opisu oraz modelowania 
struktur finansowych, a także prawidłowości  rządzących nimi oraz 
wpływu na aktywność człowieka. 

K_W10 Posiada wiedzę rozszerzoną i/ lub pogłębioną o zawodzie finansisty ( na 
średnich lub wyższych szczeblach menadżerskich lub formie własnej 
działalności gospodarczej) w sektorze podmiotów niefinansowych lub 
finansowych (w zakresie przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy 
podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 
zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, rzeczoznawcy 
majątkowego, doradcy finansowego, sprzedawcy i doradcy bankowego, 
bankowca, dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 
inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, 
maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 
finansowego), oraz o zachowaniach i postawach finansowych człowieka. 

OS2A_W04 

OS2A_W08

K_W11 Posiada wiedzę na temat podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego i rozumie mechanizmy ich 
działania również w kontekście zasad transgranicznych i 
międzynarodowych. 

OS2A_W10

K_W12 Posiada wiedzę w zakresie ogólnych  zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości w sektorze finansowym, w tym z 
wykorzystaniem internetu, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla finansów i rachunkowości. 

OS2A_W11
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Tabela 5: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia II stopnia 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_U01 Posiada umiejętności dostrzegania, dokonuje obserwacji i interpretacji 
zjawisk finansowych pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych 
relacji między zjawiskami finansowymi występującymi w obrębie wybranej 
subdyscypliny finansów oraz wykraczającymi poza jej obręb (relacje z 
innymi subdyscyplinami finansów). 

OS2A_U01 

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk finansowych w ramach 
wybranej subdyscypliny finansów (finanse gospodarstw domowych, finanse 
spółek, finanse publiczne, skarbowość,  bankowość, ubezpieczenia, finanse 
międzynarodowe, rynek finansowy, poszerzoną o formułowanie własnych 
opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy. 

OS2A_U02 

K_U03 Posiada umiejętności  rozumienia przyczyn i przebiegu konkretnych OS2A_U03 
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procesów i zjawisk finansowych w ramach wybranej subdyscypliny 
finansów, poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten temat oraz 
stawianie prostych hipotez badawczych i ich weryfikowanie. 

K_U04 Posiada umiejętność prognozowania poszerzone o przewidywanie i 
modelowanie złożonych struktur finansowych w ramach określonych 
subdyscyplin finansów, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
narzędzi. 

OS2A_U04 

K_U05 Posługuje się systemami normatywnymi poszerzone w odniesieniu do 
wybranej części określonej subdyscypliny finansów (i rodzaju norm). 

OS2A_U05 

K_U06 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy finansowej 
(finansowo-ekonomicznej) w różnych zakresach i formach, poszerzoną o 
krytyczną analizę skuteczności i przydatności danej wiedzy, w ramach 
wybranej (lub części wybranej) subdyscypliny finansów. 

OS2A_U06 

OS2A_U07 

 

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 
problemu finansowego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć 
w tym zakresie,  w ramach wybranej subdyscypliny finansów. 

OS2A_U07 

K_U08 Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań w sferze finansów, a 
także  ich motywów oraz konsekwencji dla jednostki ludzkiej i społecznych 
(społeczno-gospodarczych), pogłębioną w odniesieniu do wybranej 
subdyscypliny finansów lub konkretnie wybranej jej części. 

OS2A_U08 

K_U09 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania dorobku teoretycznego i 
aplikacyjnego w naukach finansowych, poszerzoną o umiejętność 
pogłębionej teoretycznie oceny tego dorobku w wybranej subdyscyplinie 
finansów i z zastosowaniem metody badawczej. 

OS2A_U09 

OS2A_U10 

K_U10 Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania  
pojawiających się zadań zawodowych w danej subdyscyplinie finansów i w 
zakresie elementów rozwoju zawodowego (w zakresie przygotowującym do 
pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, 
kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, pośrednika 
nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy finansowego, 
sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, 
analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  
maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka 
rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego). 

OS2A_U09 

OS2A_U10 

K_U11 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku finanse i 
rachunkowość, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

OS2A_U11 
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Tabela 6: Opis efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość 
Studia II stopnia 

 
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

K_K01 Jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora sfery 
finansowej podmiotu gospodarującego, lidera (w zakresie 
przygotowującym do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, 
dyrektora finansowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, 
zarządcy nieruchomości, pośrednika nieruchomości, doradcy finansowego, 
sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, rzeczoznawcy majątkowego, 
dealera rynku finansowego, analityka finansowego, doradcy 
inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  maklera papierów wartościowych, 
maklera giełd towarowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku 
finansowego), potrafi kierować zespołami wykonawczymi  i 
przedsięwzięciami finansowymi, proponować ich kształt programowy, 
organizacyjny i prawny (prawnofinansowy), zna techniki negocjacyjne, 
potrafi pełnić rolę arbitra i negocjatora w sytuacji konfliktu interesów, w 
ramach wybranej subdyscypliny  (części subdyscypliny) finansów. 

OS2A_K02 

OS2A_K03 

 

K_K02 Umiejętność  uczestniczenia w budowaniu projektów/struktur finansowych, 
poszerzona o umiejętność przewidywania wielokierunkowych skutków 
społecznych (społeczno-gospodarczych) swej działalności oraz o zdolność 
ponoszenia za nią odpowiedzialności. 

OS2A_K02 
OS2A_K03 

 

K_K03 Potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, 
umie wypowiadać się w ważnych sprawach finansowych z uwzględnieniem 
ich konsekwencji społecznych (dla różnych grup interesariuszy), posiada 
umiejętności retoryczne i erystyczne, w tym zakresie jednego 
specjalistycznego języka obcego (np. j.angielski).  

OS2A_K02 

 

K_K04 Jest przygotowany do tworzenia (współtworzenia) finansowych instytucji 
publicznych lub organizacji gospodarczych  prywatnych w obszarze 
działalności finansowej lub do podejmowania samodzielnej działalności 
gospodarczej  i jej zorganizowania w sferze finansów , w ramach wybranej 
subdyscypliny finansów. 

OS2A_K05 

K_K05 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i 
etyczny (odpowiedzialny społecznie i ekologicznie), poszerzona o 
umiejętność aktywnego propagowania takich postaw. 

OS2A_K04 

K_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać umiejętności finansowe, 
poszerzone o wymiar interdyscyplinarny, w tym ekonomiczny, regulacyjny, 
społeczno-kulturowy. 

OS2A_K06 

K_K07 Odpowiedzialnie i etycznie projektuje i wykonuje zadania zawodowe z OS2A_K07 
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uwzględnieniem subdyscyplin finansowych (w zakresie przygotowującym 
do pełnienia funkcji doradcy podatkowego, księgowego, biegłego 
rewidenta, kontrolera finansowego, zarządcy nieruchomości, pośrednika 
nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy finansowego, 
sprzedawcy i doradcy bankowego, bankowca, dealera rynku finansowego, 
analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, syndyka, aktuariusza,  
maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, analityka 
rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego). 

OS2A_K01 

K_K07 Jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach 
porozumienia lub konfliktu społecznego oraz innych sytuacjach 
kryzysowych pojawiających się przy wykorzystaniu narzędzi finansowych. 
Jest przedsiębiorczy w podejmowaniu działań. 

OS2A_K06 
OS2A_K07 

K_K09 Jest przygotowany do prowadzenia debaty, perswazji      i negocjowania dla 
osiągania wspólnych celów w zakresie projektów finansowych, 
społecznych i gospodarczych. 

OS2A_K07 
OS2A_K03 

K_K10 Jest przygotowany do samodzielnego zaprojektowania  
i przeprowadzania badań naukowych, rynkowych, analitycznych z 
wykorzystaniem różnorodnych i trudnodostępnych źródeł informacji 
finansowej. 

OS2A_K06 

 
4.  MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI  GOPSPODARCZE 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
Specjalności: 
- biznes międzynarodowy 
- konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej 
- rynki europejskie 
- zarządzanie projektami europejskimi 
 
Podstawowe  treści  kształcenia: 
- matematyka i statystyka 
- mikro- i makroekonomia 
- podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych 
- prawo 
- rachunkowość i finanse 
 
Kierunkowe  treści  kształcenia: 
- rozliczenia w obrocie międzynarodowym 
- międzynarodowe transakcje gospodarcze 
- prawo cywilne i handlowe w wymiarze międzynarodowym 
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- funkcjonowanie unii europejskiej 
- marketing międzynarodowy 
- zarządzanie w biznesie międzynarodowym 
 
Absolwent: 
- posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin 
komplementarnych 
- jest przygotowany do projektowania, wdrażania i kontroli programów działania przedsiębiorstw,  
w warunkach postępującej internacjonalizacji i rozwoju procesów integracyjnych 
- posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 
- posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji 
- potrafi współdziałać i pracować w zespole 
- potrafi sprawnie rozwiązywać problemy zawodowe 
- jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich 
średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach 
i instytucjach międzynarodowych  
- jest przygotowany do podjęcia studiów ii stopnia 
 

Symbol Efekty kształcenia 
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent 

Opis 
efektów 

kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 

zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną 
wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin 
komplementarnych, rozumie przyczyny, przebieg i skutki integracji 
europejskiej, w tym w odniesieniu do jednolitego rynku europejskiego oraz 
unii gospodarczej i walutowej   

S1A_W01 

K_W02 

posiada podstawową wiedzę o gospodarce światowej, jej uczestnikach i 
procesach w niej zachodzących, ma ogólną wiedzę o prawie Unii 
Europejskiej, funkcjonowaniu unijnych instytucji oraz zasadach 
podejmowania przez nie decyzji 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W03 
zna mechanizmy funkcjonowania handlu międzynarodowego, bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz konkurowania w przestrzeni międzynarodowej, 
rozumie cele i zasady polityki Unii 

S1A_W02 
S1A_W03 

K_W04 

identyfikuje formy handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, strategie i formy międzynarodowej działalności małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw (korporacji transnarodowych), zna i 
rozumie podstawowe pojęcia i narzędzia polityki gospodarczej 
 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W04 
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K_W05 

posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu 
krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii 
Europejskiej, rozumie współzależności między polityką stabilizacyjną a 
polityką rozwoju w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych 

S1A_W04 

K_W06 
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na rynku 
międzynarodowym oraz w warunkach międzynarodowej gospodarki 
przestrzennej 

S1A_W05 

K_W07 zna zasady zawierania i realizacji transakcji handlowych na rynku 
międzynarodowym 

S1A_W06 

K_W08 zna podstawowe regulacje cywilno – prawne w międzynarodowym obrocie 
handlowym 

S1A_W10 

K_W09 zna podstawowe formy i zasady rozliczeń międzynarodowych oraz 
dokumenty wykorzystywane w tych rozliczeniach 

S1A_W06 

K_W10 zna mechanizmy zabezpieczania i finansowania transakcji w obrocie 
międzynarodowym 

S1A_W06 

K_W11 identyfikuje korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania poszczególnych 
form rozliczenia, zabezpieczania i finansowania 

S1A_W06 

K_W12 

rozpoznaje źródła, przyczyny, przebieg i skutki integracji europejskiej, 
rozumie zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i mechanizmy 
podejmowania decyzji, rozumie cele i zasady prowadzenia polityk 
wspólnotowych 

S1A_W07 

K_W13 
rozpoznaje i rozumie uwarunkowania marketingu międzynarodowego, 
wymienia międzynarodowe strategie marketingowe, charakteryzuje działania 
marketingowe podejmowane na poszczególnych rynkach zagranicznych 

S1A_W08 
S1A_W09 

K_W14 

posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i 
analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w 
przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, organizacjach i 
instytucjach międzynarodowych 

S1A_W10 
S1A_W11 

K_W15 
ma wiedzę o znaczeniu otoczenia międzynarodowego i globalnego w 
podejmowaniu decyzji na poziomie makroekonomicznym i ich wpływie na 
sytuację podmiotów w skali mikro 

S1A_ W02 
S1A_ W03 

K_W16 posiada wiedzę o kreowaniu i programowaniu strategii rozwoju 
gospodarczego w skali globalnej, makroekonomicznej i regionalnej 

S1A_ W02 
S1A_ W03 

K _W17 
posiada wiedzę o międzynarodowej polityce rozwojowej i problemach 
rozwojowych w krajach zacofanych oraz uwarunkowaniach które z nich 
wynikają dla podmiotów gospodarczych  

S1A_ W02 
S1A_ W03 

K_W18 posiada podstawową wiedzę o procesach ludnościowych zachodzących w 
skali regionalnej i globalnej S1A_W04 

K_W19 zna podstawowe kwestie społeczne, mechanizmy ich powstawania i 
następstwa dla polityki, gospodarki i kultury społecznej  S1A_W05 

K_W20 zna rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w społeczeństwie oraz 
prawidłowości nimi rządzące S1A_W04 
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K_W21 ma wiedzę o systemie kształcenia, jego politycznych, ekonomicznych i 
społecznych determinantach 

S1A_ W02 
S1A_ W03 

K_W22 Zna zakres podmiotowy i przedmiotowy systemu zabezpieczenia 
społecznego, jego funkcje i organizację 

S1A_ W02 
S1A_ W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
prawidłowo posługuje się pojęciami z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych, potrafi prawidłowo interpretować zjawiska integracji 
europejskiej 

S1A_U01 

K_U02 

potrafi interpretować podstawowe problemy i procesy współczesnej 
gospodarki światowej, ich przyczyny i przebieg, umie wykorzystać 
podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk i 
procesów integracji europejskiej  

S1A_U02 

K_U03 

potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów 
gospodarczych zachodzących w gospodarce otwartej, potrafi interpretować 
niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a 
także prognozować procesy i zjawiska gospodarcze, posiada umiejętność 
rozumienia i analizowania skutków prowadzenia określonej polityki 
gospodarczej  

S1A_U03 

K_U04 

umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu 
do funkcjonowania przedsiębiorstw i innych podmiotów na rynku 
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku i gospodarki 
przestrzennej Unii Europejskiej, jest zdolny do przystosowania się do zmian 
w środowisku ekonomicznym  wynikających z polityki gospodarczej 

S1A_U04 

K_U05 
potrafi dokonać wyboru form handlu międzynarodowego i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w określonym kontekście uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa 

S1A_U05 

K_U06 potrafi dokonać oceny efektywności stosowanych strategii i form działania 
oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego 

S1A_U06 

K_U07 
potrafi zaproponować właściwe strategie i formy działania przedsiębiorstwa i 
innych podmiotów w sferze handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 
innych typów działalności w przestrzeni międzynarodowej 

S1A_U06 
S1A_U08 

K_U08 
potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między 
przedsiębiorstwami a innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia 
krajowego i międzynarodowego 

S1A_U07 
S1A_U08 

K_U09 
potrafi zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku 
międzynarodowym, potrafi analizować i oceniać przebieg transakcji 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

K_U10 potrafi zastosować właściwe regulacje cywilno–prawne w międzynarodowym 
obrocie handlowym 

S1A_U05 
S1A_U06 

K_U11 
potrafi rozpoznać istotne kwestie przy zawieraniu kontraktów w handlu 
międzynarodowym 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 
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K_U12 
potrafi dokonać wyboru – odpowiednich w danej transakcji – metod 
regulowania płatności zagranicznych, potrafi uargumentować swój wybór 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

K_U13 
potrafi wykryć współzależności między sposobem zapłaty a innymi 
warunkami kontraktu oraz wyprowadzić właściwe wnioski. 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

K_U14 
proponuje – właściwe dla danego kontraktu – sposoby zabezpieczenia i źródła 
finansowania transakcji handlu zagranicznego, potrafi również oszacować 
koszt z nimi związane 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 

K_U15 

potrafi ocenić uwarunkowania marketingu międzynarodowego oraz dokonać 
wyboru właściwej strategii marketingowej i zaproponować konkretne 
działania marketingowe na poszczególnych rynkach zagranicznych 

S1A_U05 
S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

K_U16 
umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz potrafi 
sprawie rozwiązywać problemy zawodowe 

S1A_U06 

K_U17 
posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, popierając je 
argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach różnych autorów i/lub 
danych statystycznych 

S1A_U07 

K_U18 
posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych dotyczących 
wybranych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych 

S1A_U09 

K_U19 
posiada umiejętność przygotowywania wystąpień i prezentacji dotyczących 
wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych 
stosunków gospodarczych 

S1A_U10 

K_U20 

posiada umiejętność umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, 
właściwych dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z 
wymaganiami określnymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

K_U21 

Potrafi wykorzystać informacje dotyczące strategii i polityki rozwoju 
gospodarczego w skali międzynarodowej i makroekonomicznej do 
interpretacji zmian sytuacji i uwarunkowań podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze 

S1A_U02 
S1A_U03 

K_U22 
potrafi interpretować ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy 
zachodzące w skali międzynarodowej, makroekonomicznej i lokalnej w 
kontekście uwarunkowań prowadzenia polityki gospodarczej  

S1A_U02 
S1A_U03 

K_U23 potrafi identyfikować zjawiska i procesy społeczne w wymiarze politycznym, 
gospodarczym i kulturowym S1A_U02 

K_U24 potrafi dokonywać wyboru rozwiązań optymalizujących w zakresie: systemu 
zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i edukacji S1A_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe S1A_K01 
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życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, 
wyznacza kierunki własnego rozwoju i uczenia się 

K_K02 

potrafi  komunikować się z otoczeniem (grupą, prowadzącym, podmiotami 
gospodarczymi) i przekazywać podstawową wiedzę na temat działalności 
społecznej, jest zdolny do współdziałania w grupie i rzetelnego wykonywania 
powierzonych zadań 

S1A_K02 

K_K03 

potrafi pracować samodzielnie i w zespole (również międzynarodowym), w 
tym przyjmować różne role zespołowe, chętnie przyjmuje i wykazuje 
odpowiedzialność za zlecane mu zadania, posiada elementarne umiejętności 
organizacyjne, potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i własne 
umiejętności 

S1A_K02 
S1A_K03 

K_K04 prawidłowo identyfikuje i sprawnie rozwiązuje problemy i dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu 

S1A_K04 

K_K05 posiada umiejętność gromadzenia i przekazywania informacji S1A_K02 
S1A_K03 

K_K06 prawidłowo identyfikuje problemy społeczno – ekonomiczne związane z 
funkcjonowaniem gospodarki rynkowej 

S1A_K04 
S1A_K05 

K_K07 

potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych 
zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów 
gospodarczych oraz gospodarki, w warunkach postępującej internacjonalizacji 
i rozwoju procesów integracyjnych 

S1A_K02 
S1A_K03 

K_K08 
ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób 
profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, 
kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu 

S1A_K06 

K_K09 

jest przygotowany do pracy stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz 
menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach 
współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach 
międzynarodowych  

S1A_K07 

K_K10 jest świadomy znaczenia problemów krajów rozwijających się dla sytuacji 
ekonomiczno- społecznej w skali globalnej 

S1A_ K02  
S1A_K03 

K_K11 jest przygotowany do podejmowania racjonalnych decyzji politycznych z 
punktu widzenia możliwości rozwojowych w skali makroekonomicznej i 
lokalnej 

S1A_ K02  
S1A_K03 

K_K12 dostrzega i rozumie społeczne konsekwencje dokonywanych przez podmioty 
prywatne i publiczne wyborów 

S1A_K03 

K_K13 ma świadomość istnienia wielokulturowości i różnorodności norm w różnych 
systemach społecznych  

S1A_K02 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

Specjalności: 
biznes międzynarodowy 
międzynarodowa gospodarka przestrzenna 
rynki europejskie 
zarządzanie projektami europejskimi 
 
Podstawowe  treści  kształcenia: 
ekonometria i statystyka matematyczna 
międzynarodowe stosunki gospodarcze 
prawo międzynarodowe publiczne 
 
Kierunkowe  treści  kształcenia: 
globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 
finanse międzynarodowe przedsiębiorstw 
kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 
logistyka międzynarodowa 
 

Absolwent: 
posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i 
zarządzania międzynarodowego 
potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku 
wielokulturowym, w odmiennych systemach prawnych i politycznych 
potrafi porozumiewać się i dyskutować ze specjalistami i niespecjalistami 
potrafi organizować i kierować pracą wielokulturowego zespołu 
jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, 
przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, 
w korporacjach i organizacjach międzynarodowych 
jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej  
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy  
i umiejętności 
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Symbol 

 
Efekty kształcenia 

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent 

Opis 
efektów 

kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

WIEDZA 
K_W01 zna terminologię oraz posiada poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu 

teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania 
międzynarodowego, rozumie istotę politycznego charakteru stosunków 
międzynarodowych 

S2A_W01 

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę o gospodarce światowej, w tym w szczególności z 
zakresu globalizacji i regionalizacji,  ich przyczynach, prawidłowościach i 
konsekwencjach, identyfikuje różnice między globalizacją i regionalizacją, 
zna zasady funkcjonowania rynku globalnego, ma ogólną wiedzę o różnych 
formach realizacji stosunków międzynarodowych 

S2A_W02 
S2A_W03 

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w 
otoczeniu krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem wymiaru 
przestrzennego 

S2A_W03 
S2A_W04 

K_W04 posiada szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na 
rynku międzynarodowym 

S2A_W05 

K_W05 zna i rozumie finansowe instrumenty międzynarodowych operacji i rynków 
finansowych oraz instytucji i organizacji finansowych; zna formy i struktury 
logistyki międzynarodowej, rozumie zasady jej funkcjonowania 

S2A_W08 
S2A_W09 

K_W06 rozumie znaczenie kultury narodowej dla biznesu międzynarodowego, 
rozpoznaje źródła stereotypów i uprzedzeń kulturowych, identyfikuje obszary 
biznesu międzynarodowego w kontekście kultur narodowych 

S2A_W06 
S2A_W07 

K_W07 zna i rozumie pojęcia i zasady prawa, także z zakresu ochrony własności 
przemysłowej, prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 

S2A_W10 

K_W08 posiada szczegółową wiedzę z zakresu gospodarki sieciowej w przestrzeni 
europejskiej oraz gospodarki przestrzennej w wymiarze międzynarodowym 

S2A_W11 

K_W09 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat kwestii społecznych, 
mechanizmów ich powstawania i następstw dla polityki, gospodarki i kultury 
społecznej 

S2A_W02 
S2A_W03 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i 
występujących między nimi prawidłowościach w wielowymiarowym 
społeczeństwie 

S2A_W04 

K_W11 ma pogłębioną wiedzę o zakresie podmiotowym i przedmiotowym systemu 
zabezpieczenia społecznego, jego funkcjach i organizacji 

S2A_W04 

K_W12 posiada poszerzoną wiedzę o politycznych, ekonomicznych i kulturowych 
aspektach pracy i zatrudnienia, zna funkcje zatrudnienia i relacje pomiędzy 
warunkami zatrudnienia i warunkami bytu w gospodarstwach domowych 

S2A_W02 
S2A_W03 
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UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz 

relacje występujące między nimi, potrafi właściwie analizować procesy 
polityczne przebiegające w skali międzynarodowej 

S2A_U01 

K_U02 prawidłowo posługuje się specjalistycznymi  pojęciami z zakresu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz wyraża się precyzyjnie, 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne związane 
ze stosunkami międzynarodowymi 

S2A_U02 

K_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 
współczesnej gospodarki światowej, formułować własne opinie na ten temat 
oraz stawiać i weryfikować hipotezy badawcze  

S2A_U03 

K_U04 potrafi dokonywać obserwacji i analiz procesów gospodarczych 
zachodzących w gospodarce otwartej, potrafi interpretować niezbędne w tym 
zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także 
prognozować procesy i zjawiska gospodarcze 

S2A_U04 
S2A_U05 

K_U05 potrafi rozwiązywać problemy ekonomiczne występujące w rzeczywistości 
gospodarczej w warunkach globalizacji, regionalizacji oraz w kontekście 
funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U06 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce w odniesieniu do 
funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym oraz 
działalności w międzynarodowej gospodarce przestrzennej 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U07 potrafi wykorzystywać metody i techniki finansowe w zagranicznych 
obrotach przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U08 posiada umiejętność rozwiązywania dylematów kulturowych w sferze 
zarządzania międzynarodowego, potrafi przezwyciężać negatywne odczucia 
związane ze zmianą otoczenia kulturowego 

S2A_U08 
 

K_U09 potrafi organizować zaopatrzenie przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej 
oraz przemieszczanie towarów z krajów produkcji do krajów sprzedaży 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U10 potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między 
przedsiębiorstwami a innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia 
krajowego i międzynarodowego, posiada umiejętność ich rozumienia 

S2A_U06 
S2A_U07 
S2A_U08 

K_U11 umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, do 
samodzielnego rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy 
zawodowej, związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym 
i w odmiennych systemach prawnych i politycznych; charakteryzuje się 
krytycznym podejściem 

S2A_U06 
S2A_U07 
S2A_U08 
 

K_U12 posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, wątpliwości i 
sugestii, popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach 
różnych autorów i/lub danych statystycznych 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U13 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych 
dotyczących wybranych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych 

S2A_U09 
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K_U14 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień i prezentacji 
dotyczących wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu 
międzynarodowych stosunków gospodarczych 

S2A_U10 

K_U15 posiada umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, właściwych 
dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z wymaganiami 
określnymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

S2A_U11 

K_U16 posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu w skali 
międzynarodowej 

S2A_U06 

K_U17 potrafi identyfikować i oceniać zjawisk i procesy społeczne w wymiarze 
politycznym, gospodarczym i kulturowym 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U18 potrafi konstruować podpozycje rozwiązań optymalizujących wybory w 
zakresie: systemu zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i edukacji 

S2A_U06 
S2A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi uzupełniać i 
pogłębiać swoją wiedzę i własne umiejętności 

S2A-K01 

K_K02 potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, 
umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i 
światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne 

S2A-K02 

K_K03 potrafi  współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, 
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;  posiada umiejętności 
organizacyjne, które pozwalają mu planować i kierować pracą zespołu, także 
wielokulturowego 

S2A-K02 
S2A-K03 

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga skomplikowane dylematy i problemy 
związane z wykonywaniem zawodu 

S2A-K04 

K_K05 posiada umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji S2A-K05 
K_K06 potrafi efektywnie zarządzać grupowymi zadaniami projektowymi 

dotyczącymi funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych oraz 
gospodarki, w warunkach postępującej internacjonalizacji i rozwoju 
procesów integracyjnych 

S2A-K05 

K_K07 ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób 
profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, 
kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, posiada umiejętność 
propagowania takich postaw 

S2A-K06 
S2A-K07 

K_K08 jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich 
instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej 
utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, w korporacjach i 
organizacjach międzynarodowych, a także jest przygotowany do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej  

S2A-K06 
S2A-K07 
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K-K09 ma świadomość znaczenia praw człowieka i ich etycznych podstaw S2A_K02 
K-K10 dostrzega i rozumie daleko idące społeczne konsekwencje dokonywanych 

wyborów przez podmioty prywatne i publiczne 
S2A_K02 

K-K11 ma świadomość istnienia i rozumienia wielokulturowości i różnorodności 
norm w różnych systemach społecznych 

S2A_K06 
S2A_K07 

 
5.  ZARZĄDZANIE 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE 
1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów Zarządzanie 

Kierunek Zarządzanie ma na celu wyposażenie absolwentów w nowoczesną i użyteczną wiedzę i 
umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami oraz kompetencje społeczne, które stanowią podstawę 
przygotowania go do objęcia funkcji menedżera lub specjalisty w różnych obszarach funkcjonalnych 
przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego oraz umożliwiają podjęcie studiów III stopnia. 

W roku akademickim 2012-2013 na I stopniu studiów są przewidziane następujące specjalności: 
• Komunikacja Marketingowa 
• Procesy i Projekty Logistyczne 
• Przedsiębiorczość i Zarządzanie Własną Firmą 
• Zarządzanie Marką 
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem   
• Zarządzanie Sprzedażą  

 
Studia II stopnia odbywają się w ramach następujących specjalności: 
• Biznes Społecznie Odpowiedzialny 
• Marketing na Rynku Krajowym i Międzynarodowym 
• Public Relations 
• Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania 
• Zarządzanie Strategiczne 
• Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym 
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

 
2. Charakterystyka efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie 
2.1. Ogólne efekty kształcenia na studiach I stopnia 

Absolwent studiów I stopnia: 
• dysponuje kompleksową wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk 

pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – 
przedsiębiorstw i instytucji publicznych, 

• wykazuje się zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do 
opisu, analizy i oceny typowych zjawisk występujących we wszystkich obszarach organizacji i w 
jej otoczeniu, 
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• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w realizacji podstawowych funkcji zarządzania 
procesami i projektami w organizacjach gospodarczych i organizacjach sektora publicznego oraz 
poza nimi, 

• jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, 
• posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w 

zespole, 
• posiada wrażliwość społeczną, jest otwarty na poglądy innych ludzi, charakteryzuje go 

zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, dostrzega znaczenie 
kultury organizacyjnej, jest przygotowany do postępowania zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami etycznymi w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 
społecznych, 

• zna co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz specjalistyczne słownictwo z zakresu zarządzania w 
tym języku, 

• wykazuje się zdolnością uczenia się oraz umiejętnością formułowania i rozwiązywania typowych 
zadań badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i 
przetwarzania informacji, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 

 

Charakterystyka szczegółowych efektów kształcenia na studiach I stopnia 
i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla kierunku  

Objaśnienia  oznaczeń  w  symbolach: 
K – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
OS1A – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych – profil ogólnoakademicki 

Symbole 
efektów 
kształcenia 
na 
Kierunku 

 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

Po zakończeniu studiów I stopnia na Kierunku Zarządzanie 
absolwent: 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 
Posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk 
pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów 
funkcjonowania organizacji na rynku 

OS1A_W01 
OS1A_W02
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K_W02 
Posiada ogólną wiedzę praktyczną o tworzeniu, funkcjonowaniu, 
przekształcaniu, rozwoju i współdziałaniu organizacji gospodarczych 
oraz ich relacji z otoczeniem rynkowym i pozarynkowym 

OS1A_W02 
OS1A_W03 
OS1A_W08

K_W03 Posiada szczegółową wiedzę o koncepcjach, metodach, technikach i 
narzędziach zarządzania OS1A_W06

K_W04 Posiada wiedzę o mechanizmach zachowań nabywców, ich relacjach z 
przedsiębiorstwem oraz wpływie na jego decyzje  

OS1A_W06 
OS1A_W04

K_W05 Zna metody i narzędzia analizy strategicznej i marketingowej 
organizacji OS1A_W06

K_W06 
Zna standardowe ilościowe i jakościowe metody analizy i oceny 
zjawisk ekonomicznych i społecznych występujących w organizacjach 
gospodarczych i ich otoczeniu 

OS1A_W06

K_W07 

Zna i właściwie interpretuje przepisy prawa regulujące funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych oraz posiada wiedzę na temat istoty i 
znaczenia norm oraz standardów obowiązujących w działalności 
przedsiębiorstw (normy jakości, normy pracy, standardy 
rachunkowości itp.) 

OS1A_W07 
OS1A_W10

K_W08 Posiada wiedzę dotyczącą warunków i wymogów zakładania własnej 
działalności gospodarczej OS1A_W11

K_W09 
Dostrzega i wyjaśnia rolę człowieka w działalności współczesnej 
organizacji z punktu widzenia występujących w niej funkcji i zadań 
oraz więzi społecznych istniejących w organizacji i poza nią  

OS1A_W04 
OS1A_W05 
OS1A_W09

K_W10 Wykazuje się znajomością pojęcia kultury organizacyjnej, jej 
komponentów i rodzajów oraz znajomością kodeksu etyki w biznesie OS1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w 
poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji w zakresie 
identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów 
decyzyjnych 

OS1A_U02 
OS1A_U03 
OS1A_U06 

K_U02 Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania 
procesami i projektami w organizacjach różnych typów 

OS1A_U02 
OS1A_U03 

K_U03 Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod i narzędzi 
zarządzania OS1A_U06 

K_U04 
Potrafi zastosować metody i techniki marketingu i komunikacji 
marketingowej w procesach decyzyjnych związanych z rynkową 
działalnością organizacji 

OS1A_U06 
OS1A_U10 
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K_U05 Posiada umiejętność dokonania analizy strategicznej  oraz 
marketingowej organizacji i jej otoczenia 

OS1A_U01 
OS1A_U02 
OS1A_U03 
OS1A_U07 

K_U06 

Potrafi wykorzystywać standardowe metody ilościowe i jakościowe do 
analizy, oceny i prognozowania zjawisk i procesów występujących w 
organizacji i jej otoczeniu oraz narzędzia analityczne i systemy 
informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji 

OS1A_U02 
OS1A_U03 
OS1A_U04 
OS1A_U07 
OS1A_U09 

K_U07 Umie działać w ramach obowiązujących norm i przepisów prawa oraz 
potrafi dokonać audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa OS1A_U05 

K_U08 Potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą i sprawnie nią 
zarządzać OS1A_U11 

K_U09 
Potrafi zastosować metody i techniki analizy i oceny zachowań 
członków organizacji i wykorzystywać wyniki tej oceny w procesach 
decyzyjnych i kontaktach interpersonalnych 

OS1A_U08 
OS1A_U09 

K_U10 Dostrzega i uwzględnia znaczenie kultury organizacyjnej oraz zasad 
etyki w planowaniu, realizacji i kontroli działań osób i zespołów. 

OS1A_U05 
OS1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest przygotowany do samodzielnego, ciągłego doskonalenia wiedzy i 
umiejętności  OS1A_K01 

K_K02 
Ma umiejętność współdziałania w zespole na rzecz realizacji 
powierzanych zadań. Wykazuje kreatywność w pracy samodzielnej i 
zespołowej 

OS1A_K01 
OS1A_K02 
OS1A_K03 

K_K03 
Zachowuje otwartość i przejawia gotowość do śledzenia nowych 
trendów oraz zjawisk w obszarze zarządzania, by móc przyczyniać się 
do opracowania i wdrożenia koncepcji rozwoju organizacji 

OS1A_K05 
OS1A_K06 

K_K04 

Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem oraz posiada 
zdolność do logicznego formułowania opinii i przekonywania do 
swych racji. Umie korzystać z potencjału nowych mediów w 
działalności zawodowej i społecznej 

OS1A_KO3

K_K05 Jest zorientowany na realizację wyznaczonych celów, a przy tym 
otwarty na pomysły, dialog i poszukiwanie konsensusu OS1A_K03 

K_K06 Potrafi brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania OS1A_K07 
K_K07 Jest przygotowany do zmian na rynku pracy i zmiany pracodawcy OS1A_K04 
K_K08 Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w co najmniej OS1A_K03 
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jednym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz do 
posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania 
w tym języku 

K_K09 
Potrafi rozwijać i skutecznie wykorzystywać zdolności interpersonalne, 
adaptować się i działać w różnych warunkach, w tym w 
wielokulturowym środowisku pracy 

OS1A_K04 
OS1A_K05 

K_K10 
Jest przygotowany do postępowania zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami etycznymi w ramach wyznaczonych ról 
organizacyjnych i społecznych 

OS1A_K06 

 
2.3. Ogólne efekty kształcenia na studiach II stopnia 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie: 
• posiada kompleksową i pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i 

nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych w warunkach 
globalizacji, integracji europejskiej oraz w złożonym i turbulentnym otoczeniu, 

• wykazuje się zdolnością abstrakcyjnego myślenia oraz krytycznego rozumienia wiedzy, 
pozwalającego na identyfikację, wyjaśnianie, analizę oraz ocenę złożonych procesów i problemów 
występujących w organizacji i jej otoczeniu, przy wykorzystaniu współczesnych podejść 
teoretycznych oraz paradygmatów badawczych, 

• posiada zdolność integrowania wiedzy z różnych dziedzin, pozwalającą na dokonywanie 
kompleksowej diagnozy sytuacji oraz opracowywanie nowatorskich rozwiązań problemów 
występujących w organizacji i jej otoczeniu, 

• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w projektach międzynarodowych realizowanych w 
środowisku wielokulturowym, 

• posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, negocjowania, 
mediacji oraz współdziałania dla realizacji wspólnych celów, 

• wykazuje się umiejętnością uczenia się, umożliwiającą podjęcie studiów III stopnia oraz 
umiejętnością samodzielnego opracowywania i realizowania projektów badawczych, przy 
wykorzystaniu zaawansowanych systemów informatycznych pozyskiwania i przetwarzania 
informacji, 

• wykazuje osobistą odpowiedzialność za własne decyzje, pozwalającą na wypełnianie 
samodzielnych ról zawodowych i społecznych. 
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Charakterystyka szczegółowych efektów kształcenia na studiach II stopnia 
i ich odniesienia do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych 

Objaśnienia  oznaczeń  w  symbolach: 
K – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
OS2A – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych – profil ogólnoakademicki 
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Symbole 
efektów 
kształcenia 
na 
Kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
Po zakończeniu studiów II stopnia na Kierunku Zarządzanie 

absolwent: 

Odniesienie 
do opisu 
efektów 

kształcenia 
dla obszaru 

nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 
Posiada kompleksową i pogłębioną wiedzę w zakresie ekonomii i nauk 
o zarządzaniu, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji – 
przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego 

OS2A_W01 
OS2A_W02 
OS2A_W03 
OS2A_W07 

K_W02 Zna współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania 
organizacją w wymiarze wewnętrznym i rynkowym OS2A_W03 

K_W03 
Potrafi definiować problemy decyzyjne o charakterze strategicznym i 
operacyjnym oraz zna metody podejmowania decyzji o różnym stopniu 
złożoności 

OS2A_W05 

K_W04 Rozpoznaje i wyjaśnia style przywództwa i ich uwarunkowania oraz 
implikacje dla organizacji i jej pracowników 

OS2A_W05 
OS2A_W09 

K_W05 
Dysponuje nowoczesną wiedzą w zakresie zarządzania 
marketingowego i komunikacji marketingowej organizacji działającej 
w warunkach konkurencyjnego rynku 

OS2A_W03 
OS2A_W09 

K_W06 Rozpoznaje różnice kulturowe i wyjaśnia ich wpływ na procesy 
zachodzące w organizacji i poza nią 

OS2A_W02 
OS2A_W03 

K_W07 
Zna koncepcję zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego 
oraz potrafi uzasadnić praktyczne znaczenie społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

OS2A_W04 

K_W08 Zna zaawansowane ilościowe i jakościowe metody analizy i oceny 
zjawisk społecznych i ekonomicznych występujących w organizacji i OS2A_W06 
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jej otoczeniu oraz narzędzia informatyczne służące gromadzeniu, 
przetwarzaniu i analizie danych 

K_W09 
Identyfikuje i wyjaśnia znaczenie procesów restrukturyzacyjnych oraz 
odnowy strategicznej organizacji. Posiada kompleksową wiedzę na 
temat projektowania współczesnych struktur organizacyjnych 

OS2A_W08 
OS2A_W10 

K_W10 

Posiada wiedzę na temat podstaw metodologii i metodyki badań 
naukowych oraz zasad tworzenia narzędzi badawczych służących 
rozpoznawaniu zjawisk społeczno-gospodarczych i zachowań 
podmiotów rynkowych 

OS2A_W06 

K_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości OS2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, krytycznego rozumienia 
i integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającą identyfikację 
oraz interpretację złożonych procesów i problemów występujących w 
organizacji i jej otoczeniu 

OS2A_U06 

K_U02 

Potrafi zastosować zaawansowane ujęcia teoretyczne i badawcze do 
diagnozy sytuacji, samodzielnego podejmowania decyzji oraz 
tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie podstawowych 
obszarów funkcjonowania organizacji 

OS2A_U02 
OS2A_U03 

K_U03 

Posiada umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy z 
różnych dziedzin i dyscyplin w celu tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań konkretnych problemów. Umie identyfikować, 
strukturalizować, analizować i wyjaśniać problemy występujące w 
organizacji i jej otoczeniu krajowym i międzynarodowym 

OS2A_U09 
OS2A_U02 
OS2A_U03 
OS2A_U05 

K_U04 
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach 
podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych, korzystając z 
zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających te procesy 

OS2A_U07 
OS2A_U04 

K_U05 
Potrafi zastosować metody i techniki marketingu i komunikacji 
marketingowej w procesach decyzyjnych związanych z rynkową 
działalnością organizacji 

OS2A_U06 
OS2A_U10 

K_U06 Potrafi pracować i współpracować w warunkach różnorodności 
wywoływanej poprzez wielokulturowość i inne czynniki różnicujące 

OS2A_U06 
OS2A_U02 

K_U07 Posiada umiejętność projektowania i wdrażania systemów doboru, 
oceniania, motywowania i rozwoju pracowników organizacji OS2A_U08 

K_U08 
Posiada umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu zjawisk 
i procesów w organizacji i jej otoczeniu przy zastosowaniu 
zaawansowanych metod ilościowych i jakościowych 

OS2A_U04 
OS2A_U03 
OS2A_U02 
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OS2A_U01 

K_U09 

Potrafi zaprojektować zmiany w organizacji i nimi zarządzać. 
Wykazuje pogłębione umiejętności identyfikowania problemów oraz 
stosowania innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w celu 
dokonania optymalnych wyborów strategicznych. Umie zaprojektować 
i wdrożyć strukturę organizacyjną dla konkretnej organizacji 

OS2A_U06 
OS2A_U07 
OS2A_U03 

K_U10 
Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania złożonych 
problemów badawczych oraz zarządzania projektami w organizacjach 
krajowych i międzynarodowych 

OS2A_U08 
OS2A_U09 

K_U11 Potrafi dokonywać oceny skuteczności i efektywności różnych form 
działań organizacji 

OS2A_U06 
OS2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywania ich do pełnienia 
różnorodnych ról zawodowych i społecznych 

OS2A_K06 

OS2A_K01 

K_K02 
Jest przygotowany do pełnienia roli przedsiębiorcy a także oraz 
różnych funkcji menedżerskich oraz brania odpowiedzialności za pracę 
własną i zespołu 

OS2A_K07 
OS2A_K06 

K_K03 Jest przygotowany do podwyższania umiejętności zawodowych w 
warunkach procesów integracyjnych i globalizacji 

OS2A_K05 

K_K04 
Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem i 
przekazywania wiedzy w co najmniej jednym języku obcym oraz zna 
zaawansowane specjalistyczne słownictwo z zakresu zarządzania w 
tym języku 

OS2A_K03 

K_K05 
Potrafi kierować zespołem – planować i organizować jego działania, 
motywować podległych mu pracowników i kontrolować wyniki ich 
pracy 

OS2A_K02 
OS2A_K04 

K_K06 Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacji o charakterze 
wielokulturowym 

OS2A_K06 

K_K07 
Jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w 
sytuacjach konfliktu społecznego oraz w innych sytuacjach 
kryzysowych stwarzających dylematy moralne i zawodowe 

OS2A_K06 
OS2A_K04 
OS2A_K01 

K_K08 
Potrafi brać na siebie pełną odpowiedzialność za realizowane cele i 
zadania wobec organizacji w której pracuje oraz różnych podmiotów 
otoczenia 

OS2A_K07 
OS2A_K04 
OS2A_K02 

K_K09 
Jest przygotowany do prowadzenia debaty, perswazji i negocjowania 
dla osiągania wspólnych celów oraz posiada zdolność prezentowania 
własnych opinii i ich obrony 

OS2A_K03 
OS2A_K01 
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K_K10 Jest przygotowany do samodzielnego planowania i prowadzenia badań 
naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji 

OS2A_K06 

 

2.5. Trudności w formułowaniu efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie 
 Do najważniejsze trudności jakie występują przy formułowaniu (opisywaniu) efektów kształcenia 
w ramach KRK na kierunku Zarządzanie należy zaliczyć: 

• Konieczność zagwarantowania pełnej merytorycznej (programowej) przestrzeni opisu efektów 
wyznaczonej przez wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne, adekwatnie do profilu 
absolwenta studiów I oraz II stopnia (wymiar teoretyczny (wiedzy), funkcjonalny, strategiczny, 
narzędziowy, normatywny, kulturowy, analityczny, socjo- psychologiczny itp.) 

• Właściwy podział na kategorie opisu w zakresie ich wewnętrznej spójności, odpowiedniości 
wynikania, koherentności – największa rozbieżność występuje pomiędzy kompetencjami 
społecznymi a umiejętnościami i wiedzą dla poziomu studiów II stopnia 

• Zachowanie właściwego poziomu szczegółowości opisu, tak aby zachować wymagania 
wynikające z założeń i zasad KRK 

• Przygotowanie opisu efektów kształcenia przy pełnej świadomości konieczności zagwarantowania 
ich weryfikowalności (mierzalności) 

• Konieczność wcześniejszej oceny realnych możliwości osiągnięcia przez studentów założonych 
efektów kształcenia na obu poziomach studiów. 

  
 


