
 

 

SENAT 

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

UCHWAŁA  NR  R.0000.59.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

 
w sprawie  

 
zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia 

pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla studentów rozpoczynających studia od 

roku akademickiego 2018/2019 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 

986 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), oraz rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) oraz § 28 pkt 13) Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat uchwala co następuje:  

 

 

§ 1 

 

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 2018/2019.  

 

 

§ 2 

 

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 2018/2019. stanowią załączniki do uchwały.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.59.2018 z 28 czerwca 2018 r. 

 

Efekty kształcenia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat  

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne  
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

  
  
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia  
  
Kierunek kształcenia Międzynarodowe stosunki gospodarcze należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

społecznych.  
  
Przygotowano na podstawie:  
  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 986 z późn. zm.), 

załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594) 

Charakterystyki pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.  
  
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 

W - kategoria wiedzy 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

P6SA - charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy  Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S), profil ogólnoakademicki (A) 

S (po podkreślniku) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 

WG (po podkreślniku) - kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 

zależności 

WK (po podkreślniku) - kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) - kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

UK (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem 

UO (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie organizacji pracy indywidualnej i zespołowej 

UU (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie samorozwoju i rozwoju innych osób 

KK (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – oceny 

KO (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
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 Nr efektu  Efekty kształcenia  

Odniesienie do 

efektów  
kształcenia   

z zakresu nauk 

społecznych  

  WIEDZA (W) – absolwent zna i rozumie:    

K_W01  

podstawową terminologię z zakresu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych  

i dyscyplin komplementarnych; przyczyny, przebieg i skutki integracji 

europejskiej, w tym w odniesieniu do jednolitego rynku europejskiego oraz unii 

gospodarczej  

i walutowej   

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W02  
w stopniu podstawowym zagadnienia dotyczące gospodarki światowej, jej 

uczestników i procesów w niej zachodzące; prawo Unii Europejskiej, 

funkcjonowanie unijnych instytucji oraz zasady podejmowania przez nie decyzji  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W03  
mechanizmy funkcjonowania handlu międzynarodowego, bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych oraz konkurowania w przestrzeni międzynarodowej; 

cele i zasady polityki Unii Europejskiej  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W04  

formy handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych; strategie  

i formy międzynarodowej działalności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 

(korporacji transnarodowych); podstawowe pojęcia i narzędzia polityki 

gospodarczej  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W05  

mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu krajowym  

i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej; 

współzależności między polityką stabilizacyjną a polityką rozwoju w warunkach 

współczesnych wyzwań rozwojowych  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W06  
w stopniu podstawowym mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem na rynku 

międzynarodowym oraz w warunkach międzynarodowej gospodarki przestrzennej  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W07  zasady zawierania i realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W08  podstawowe regulacje cywilno-prawne w międzynarodowym obrocie handlowym  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W09  
podstawowe formy i zasady rozliczeń międzynarodowych oraz dokumenty 

wykorzystywane w tych rozliczeniach  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WK 

K_W10  
mechanizmy zabezpieczania i finansowania transakcji w obrocie 

międzynarodowym  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 

P6SA_S_WK 
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K_W11  
korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania poszczególnych form rozliczenia, 

zabezpieczania i finansowania  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W12  
źródła, przyczyny, przebieg i skutki integracji europejskiej; zasady 

funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i mechanizmy podejmowania 

decyzji; cele i zasady prowadzenia polityk wspólnotowych  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W13  

uwarunkowania marketingu międzynarodowego; międzynarodowe strategie 

marketingowe; działania marketingowe podejmowane na poszczególnych rynkach 

zagranicznych  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W14  
w stopniu podstawowym mechanizmy zarządzania w przedsiębiorstwach 

współpracujących z zagranicą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W15  
znaczenie otoczenia międzynarodowego i globalnego w podejmowaniu decyzji na 

poziomie makroekonomicznym i ich wpływ na sytuację podmiotów w skali mikro  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W16  
mechanizmy kreowania i programowania strategii rozwoju gospodarczego w skali 

globalnej, makroekonomicznej i regionalnej  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W17  
międzynarodową politykę rozwojową i problemy rozwojowe w krajach zacofanych 

oraz uwarunkowania, które z nich wynikają dla podmiotów gospodarczych   

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

P6SA_S_WK 

K_W18  
w stopniu podstawowym przebieg i konsekwencje procesów ludnościowych 

zachodzących w skali regionalnej i globalnej  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W19  
podstawowe kwestie społeczne, mechanizmy ich powstawania i następstwa dla 

polityki, gospodarki i kultury społecznej   

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W20  
rodzaje więzi społecznych funkcjonujących w społeczeństwie oraz prawidłowości 

nimi rządzące  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W21  system kształcenia, jego polityczne, ekonomiczne i społeczne determinanty  
P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W22  
zakres podmiotowy i przedmiotowy systemu zabezpieczenia społecznego, 

jego funkcje i organizację  

P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 
P6SA_S_WG_03 

K_W23  podstawowe pojęcia z zakresu wybranych nauk humanistycznych  
P6SA_S_WG_01 
P6SA_S_WG_02 

K_W24  podstawowe terminy z zakresu z zakresu kultury fizycznej  P6SA_S_WG_02 

  UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi:   
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K_U01  
prawidłowo posługiwać się pojęciami z zakresu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych, prawidłowo interpretować zjawiska integracji europejskiej  
P6SA_S_UW_01 

P6SA_UK 

K_U02  
interpretować podstawowe problemy i procesy współczesnej gospodarki światowej, 

ich przyczyny i przebieg; wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do 

analizowania konkretnych zjawisk i procesów integracji europejskiej   

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 

K_U03  

dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów gospodarczych 

zachodzących w gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie 

dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy  

i zjawiska gospodarcze; przeanalizować skutki prowadzenia określonej polityki 

gospodarczej   

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 

P6SA_UO 

K_U04  

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; przystosować się do zmian w środowisku 

ekonomicznym wynikających z polityki gospodarczej  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_03 

P6SA_UU 

K_U05  
dokonać wyboru form handlu międzynarodowego i bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w określonym kontekście uwarunkowań zewnętrznych  

i wewnętrznych przedsiębiorstwa 

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_03 

K_U06  
dokonać oceny efektywności stosowanych strategii i form działania oraz struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego  
P6SA_S_UW_03 

K_U07  
zaproponować właściwe strategie i formy działania przedsiębiorstwa i innych 

podmiotów w sferze handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych 

typów działalności w przestrzeni międzynarodowej  
P6SA_S_UW_03 

K_U08  
identyfikować i analizować relacje występujące między przedsiębiorstwami  

a innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia krajowego  

i międzynarodowego  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 

K_U09  
zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym, 

analizować  

i oceniać przebieg transakcji  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 
P6SA_S_UW_03 

P6SA_UO 

K_U10  
zastosować właściwe regulacje cywilno-prawne w międzynarodowym obrocie 

handlowym  
P6SA_S_UW_03 

K_U11  
rozpoznać istotne kwestie przy zawieraniu kontraktów w handlu 

międzynarodowym  
P6SA_S_UW_01 

P6SA_UO 

K_U12  
dokonać wyboru odpowiednich w danej transakcji metod regulowania płatności 

zagranicznych, uargumentować swój wybór  
P6SA_S_UW_03 

K_U13  
wykryć współzależności między sposobem zapłaty a innymi warunkami kontraktu 

oraz wyprowadzić właściwe wnioski  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 
P6SA_S_UW_03 

K_U14  
zaproponować właściwe dla danego kontraktu sposoby zabezpieczenia i źródła 

finansowania transakcji handlu zagranicznego, oszacować koszty z nimi związane  
P6SA_S_UW_03 

P6SA_UK 

K_U15  
ocenić uwarunkowania marketingu międzynarodowego oraz dokonać wyboru 

właściwej strategii marketingowej i zaproponować konkretne działania 

marketingowe na poszczególnych rynkach zagranicznych  

P6SA_S_UW_02 
P6SA_S_UW_03 

P6SA_UK 
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K_U16  
wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz sprawnie rozwiązywać 

problemy zawodowe  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 
P6SA_S_UW_03 

P6SA_UO 

K_U17  
prezentować własne stanowisko, popierając je argumentacją opartą na wybranych 

teoriach, poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych  

P6SA_S_UW_03 

P6SA_UK 
P6SA_UO 

K_U18  
przygotowywać prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych  

P6SA_S_UW_03 

P6SA_UK 
P6SA_UO 

K_U19  
przygotowywać wystąpienia i prezentacje dotyczące wybranych zagadnień 

szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych  

P6SA_S_UW_03 

P6SA_UK 
P6SA_UO 

K_U20  
wykorzystać informacje dotyczące strategii i polityki rozwoju gospodarczego w 

skali międzynarodowej i makroekonomicznej do interpretacji zmian sytuacji  

i uwarunkowań podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze  

P6SA_S_UW_01 
P6SA_S_UW_02 

K_U21  
interpretować ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy zachodzące  

w skali międzynarodowej, makroekonomicznej i lokalnej w kontekście 

uwarunkowań prowadzenia polityki gospodarczej   
P6SA_S_UW_01 

K_U22  
identyfikować zjawiska i procesy społeczne w wymiarze politycznym, 

gospodarczym  

i kulturowym  
P6SA_S_UW_01 

K_U23  
dokonywać wyboru rozwiązań optymalizujących w zakresie systemu 

zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i edukacji  
P6SA_S_UW_02 

P6SA_UO 

K_U24  
rozpoznać ograniczenia własnej wiedzy, zrozumieć potrzebę uczenia się przez 

całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; 

wyznaczyć kierunki własnego rozwoju i uczenia się  
P6SA_UU 

K_U25  komunikować się z otoczeniem (grupą, prowadzącym, podmiotami gospodarczymi)  P6SA_UK 

 i przekazywać podstawową wiedzę na temat działalności społecznej, 

współdziałania  

w grupie i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań  

P6SA_UO 

K_U26  

pracować samodzielnie i w zespole (również międzynarodowym), w tym 

przyjmować różne role zespołowe, chętnie przyjmować i wykazywać 

odpowiedzialność za zlecane mu zadania, wykazać elementarne umiejętności 

organizacyjne  

P6SA_UO 

K_U27  
posługiwać się językiem obcym (jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego)  
P6SA_UK 

K_U28  
włączyć się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie oraz 

kształtować postawy sprzyjające aktywności na całe życie  
P6SA_S_UW_03 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) –  absolwent jest gotów do:   

K_K01  
prawidłowego identyfikowania i sprawnego rozwiązywania problemów  

i dylematów związanych z wykonywaniem zawodu  
P6SA_KO  

P6SA_KR 

K_K02  gromadzenia i przekazywania informacji  P6SA_KK 

K_K03  
prawidłowego identyfikowania problemów społeczno-ekonomicznych związanych  

z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej  
P6SA_KK 
P6SA_KO 
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K_K04  

efektywnego uczestniczenia w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań 

projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów 

gospodarczych oraz gospodarki, w warunkach postępującej internacjonalizacji  

i rozwoju procesów integracyjnych  

P6SA_KO 

K_K05  
uświadomienia sobie ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób 

profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, 

kierowania się społeczną odpowiedzialnością biznesu  

P6SA_KO  

P6SA_KR 

K_K06  
pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich 

średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach współpracujących  

z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych   

P6SA_KO  

P6SA_KR 

K_K07  
uświadomienia sobie znaczenia problemów krajów rozwijających się dla sytuacji 

ekonomiczno-społecznej w skali globalnej  
P6SA_KK 
P6SA_KO 

K_K08  
podejmowania racjonalnych decyzji politycznych z punktu widzenia możliwości 

rozwojowych w skali makroekonomicznej i lokalnej  P6SA_KO 

K_K09  
dostrzeżenia i zrozumienia społecznych konsekwencji wyborów dokonywanych 

przez podmioty prywatne i publiczne   

P6SA_KK 
P6SA_KO 
P6SA_KR 

K_K10  
uświadomienia sobie istnienia wielokulturowości i różnorodności norm w różnych 

systemach społecznych   
P6SA_KO  

P6SA_KR 

K_K11  
postępowania zgodnie z zasadami, wartościami, normami społecznymi i etycznymi  P6SA_KO  

P6SA_KR 
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Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.59.2018 z 28 czerwca 2018 r. 

 

Efekty kształcenia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister  

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
  
  
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia  
  
Kierunek kształcenia Międzynarodowe stosunki gospodarcze należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

społecznych.  
  
Przygotowano na podstawie:  
  
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 986 z późn. zm.), 

załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594) 

Charakterystyki pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.  
  
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 

W - kategoria wiedzy 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

P7SA - charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S), profil ogólnoakademicki (A) 

S (po podkreślniku) - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych 

WG (po podkreślniku) - kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 

zależności 

WK (po podkreślniku) - kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki 

UW (po podkreślniku) - kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 

problemy i wykonywane zadania 

UK (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem 

UO (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie organizacji pracy indywidualnej i zespołowej 

UU (po podkreślniku) - kategoria umiejętności w zakresie samorozwoju i rozwoju innych osób 

KK (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – oceny 

KO (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR (po podkreślniku)  kategoria kompetencji społecznych – rola zawodowa 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
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Nr efektu  Efekty kształcenia  

Odniesienie do 

efektów  
kształcenia   

z zakresu nauk 

społecznych  

  WIEDZA (W) – absolwent zna i rozumie:    

K_W01  
w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu teorii i praktyki ekonomii 

międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego; istotę politycznego 

charakteru stosunków międzynarodowych  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

K_W02  

w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu gospodarki światowej,  

w tym w szczególności dotyczące globalizacji i regionalizacji, ich przyczyn, 

prawidłowości i konsekwencji; różnice między globalizacją i regionalizacją, 

zasady funkcjonowania rynku globalnego; różne formy realizacji stosunków 

międzynarodowych  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

K_W03  
w stopniu zaawansowanym mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw  

w otoczeniu krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem wymiaru 

przestrzennego  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W04  
w stopniu zaawansowanym mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem na 

rynku międzynarodowym  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W05  
finansowe instrumenty międzynarodowych operacji i rynków finansowych 

oraz instytucji i organizacji finansowych; formy i struktury logistyki 

międzynarodowej, zasady jej funkcjonowania  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 

P7SA_S_WK 

K_W06  

znaczenie kultury narodowej dla biznesu międzynarodowego; źródła 

stereotypów  

i uprzedzeń kulturowych; obszary biznesu międzynarodowego w kontekście 

kultur narodowych  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W07  
pojęcia i zasady prawa, także z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa 

autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W08  
w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu gospodarki sieciowej  

w przestrzeni europejskiej oraz gospodarki przestrzennej w wymiarze 

międzynarodowym  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

P7SA_S_WK 

K_W09  
w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące kwestii społecznych, 

mechanizmów ich powstawania i następstw dla polityki, gospodarki i kultury 

społecznej  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

K_W10  
w stopniu zaawansowanym poszczególne rodzaje więzi społecznych  

i występujące między nimi prawidłowości w wielowymiarowym społeczeństwie  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

K_W11  
w stopniu zaawansowanym zakres podmiotowy i przedmiotowy systemu 

zabezpieczenia społecznego, jego funkcje i organizację  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 
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K_W12  

w stopniu zaawansowanym polityczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty pracy  

i zatrudnienia; funkcje zatrudnienia oraz relacje pomiędzy warunkami 

zatrudnienia  

i warunkami bytu w gospodarstwach domowych  

P7SA_S_WG_01 
P7SA_S_WG_02 
P7SA_S_WG_03 

  UMIEJĘTNOŚCI (U) – absolwent potrafi:  

K_U01  

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz relacje 

występujące między nimi; właściwie analizować procesy polityczne 

przebiegające  

w skali międzynarodowej  

P7SA_S_UW_01 
P7SA_S_UW_02 

K_U02  

prawidłowo posługiwać się specjalistycznymi pojęciami z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz wyrażać się precyzyjnie; 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne związane ze 

stosunkami międzynarodowymi  

P7SA_S_UW_01 

P7SA_UK 

K_U03  
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk współczesnej 

gospodarki światowej, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać  

i weryfikować hipotezy badawcze   

P7SA_S_UW_01 
P7SA_S_UW_02 
P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 

K_U04  

dokonywać obserwacji i analiz procesów gospodarczych zachodzących  

w gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane 

statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne; prognozować procesy i zjawiska 

gospodarcze  

P7SA_S_UW_01 
P7SA_S_UW_02 

K_U05  

rozwiązywać problemy ekonomiczne występujące w rzeczywistości 

gospodarczej  

w warunkach globalizacji, regionalizacji oraz w kontekście funkcjonowania  

w przestrzeni międzynarodowej  

P7SA_S_UW_03 

K_U06  
wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce w odniesieniu do funkcjonowania 

przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym oraz działalności  

w międzynarodowej gospodarce przestrzennej  

P7SA_S_UW_01 
P7SA_S_UW_03 

P7SA_UO 
P7SA_UU 

K_U07  
wykorzystywać metody i techniki finansowe w zagranicznych obrotach 

przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych  
P7SA_S_UW_03 

K_U08  
rozwiązywać dylematy kulturowe w sferze zarządzania międzynarodowego; 

przezwyciężać negatywne odczucia związane ze zmianą otoczenia kulturowego  

P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 
P7SA_UO 

K_U09  
organizować zaopatrzenie przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej oraz 

przemieszczanie towarów z krajów produkcji do krajów sprzedaży  
P7SA_S_UW_03 

P7SA_UO 

K_U10  
identyfikować i analizować i relacje występujące między przedsiębiorstwami  

a innymi instytucjami wchodzącymi w skład otoczenia krajowego  

i międzynarodowego  
P7SA_S_UW_01 

K_U11  

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; zastosować krytyczne podejście  

P7SA_S_UW_01 
P7SA_S_UW_02 
P7SA_S_UW_03 

P7SA_UO 

K_U12  
prezentować własne stanowisko, wątpliwości i sugestie, popierając je 

argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach różnych autorów i/lub 

danych statystycznych  

P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 
P7SA_UO 
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K_U13  
w pogłębiony sposób przygotowywać prace pisemne dotyczące wybranych 

zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych  

P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 
P7SA_UO 

K_U14  
w pogłębiony sposób przygotowywać wystąpienia i prezentacje dotyczące 

wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków 

gospodarczych  

P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 
P7SA_UO 
P7SA_UU 

K_U15  prowadzić własny biznes w skali międzynarodowej  
P7SA_S_UW_03 

P7SA_UK 
P7SA_UO 

K_U16  
identyfikować i oceniać zjawiska i procesy społeczne w wymiarze politycznym, 

gospodarczym i kulturowym  
P7SA_S_UW_01 

K_U17  
konstruować propozycje rozwiązań optymalizujących wybory w zakresie 

systemu zabezpieczenia społecznego, zatrudnienia i edukacji  
P7SA_S_UW_02 

P7SA_UO 

K_U18  

rozpoznać ograniczenia własnej wiedzy, zrozumieć potrzebę uczenia się przez 

całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, uzupełniania  

i pogłębiania swojej wiedzy i własnych umiejętności  

P7SA_UU 

K_U19  

komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w 

danej dziedzinie; przekazywać i bronić swoich poglądów; wypowiadać się w 

ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, przy wykorzystaniu 

retoryki i erystyki  

P7SA_UK 

K_U20  
współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, mając 

świadomość odpowiedzialności za pracę własną i wspólnie realizowane 

zadania; planować i kierować pracą zespołu, także wielokulturowego  
P7SA_UO 

K_U21  
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii  
P7SA_UK 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) –  absolwent jest gotów do:  

K_K01  
prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania skomplikowanych dylematów  

i problemów związanych z wykonywaniem zawodu  
P7SA_KO  

P7SA_KR 

K_K02  gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji  P7SA_KK 

K_K03  

efektywnego zarządzania grupowymi zadaniami projektowymi dotyczącymi 

funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych oraz gospodarki  

w warunkach postępującej internacjonalizacji i rozwoju procesów 

integracyjnych  

P7SA_KO 

K_K04  

uświadomienia sobie ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób 

profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur, 

kierowania się społeczną odpowiedzialnością biznesu, propagowania takich 

postaw  

P7SA_KO  

P7SA_KR 

K_K05  

pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, 

przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki 

gospodarcze z zagranicą, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, 

a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w skali 

międzynarodowej   

P7SA_KO  

P7SA_KR 

K_K06  uświadomienia sobie znaczenia praw człowieka i ich etycznych podstaw  P7SA_KO 
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K_K07  
dostrzeżenia i zrozumienia daleko idących społecznych konsekwencji wyborów 

dokonywanych przez podmioty prywatne i publiczne  

P7SA_KK 
P7SA_KO 
P7SA_KR 

K_K08  
uświadomienia sobie istnienia i zrozumienia wielokulturowości i różnorodności 

norm w różnych systemach społecznych  
P7SA_KO  

P7SA_KR 

K_K09  
świadomego, etycznego i aktywnego uczestniczenia w grupach (zespołach)  

i organizacjach, realizujących cele społeczne i gospodarcze  
P7SA_KO  

P7SA_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


