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EFEKTY UCZENIA SIĘ 

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 

O PROFILU PRAKTYCZNYM 
Opis symboli: 

Z – kierunek zarządzanie 

I – studia pierwszego stopnia 

W – efekt w zakresie wiedzy 

U – efekt w zakresie umiejętności 

K – efekt w zakresie kompetencji społecznych 

1,2,3… - kolejny numer efektu 

 
 

SYMBOL 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

 
MODUŁ/PRZEDMIOT 

 

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT:  

 

ZIW1 posiada wiedzę o istocie, celach, modelach i koncepcjach zarządzania w różnych zakresach 

Podstawy zarządzania 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Marketing 

Zarządzanie jakością 

Zarządzanie marką 

Zarządzanie projektami 

Zarządzanie kryzysowe w 

przedsiębiorstwie 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

ZIW2 zna różne rodzaje struktur organizacyjnych, rozumie wpływ zachowań ludzkich na Nauka o organizacji 
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funkcjonowanie organizacji Zachowania organizacyjne 

Koncepcja współczesnego 

przywództwa, 

Rozwój zasobów ludzkich 

ZIW3 zna pojęcia, kategorie i prawa makro i mikroekonomiczne 
Mikroekonomia 

Makroekonomia 

ZIW4 
posiada wiedzę o zjawiskach, przepływach i kategoriach finansowych, rozumie finansowe 

mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa 

Finanse 

Finanse przedsiębiorstw 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

Strategie finansowe przedsiębiorstw 

Kontrola finansowa 

ZIW5 posiada wiedzę o systemie prawa i przepisach regulujących funkcjonowanie gospodarki  

Podstawy prawoznawstwa 

Publiczne prawo gospodarcze 

Prawo pracy 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

ZIW6 
zna metody matematyczne, statystyczne i badawcze stosowane w analizie zjawisk 

ekonomicznych i procesów zarządczych 

Matematyka  

Statystyka opisowa 

Badania marketingowe 

ZIW7 
posiada wiedzę o zasadach, modelach i narzędziach planowania i analizy produkcji w 

przedsiębiorstwie oraz o organizacji rynków sektorowych 

Ekonomika produkcji 

Ekonomika i organizacja transportu 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

Zarządzanie transportem miejskim 

Logistyka międzynarodowa 

Zarządzanie logistyką 

ZIW8 posiada wiedzę o zasadach analizowania sytuacji przedsiębiorstwa i budowania strategii  Zarządzanie strategiczne 
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Logistyczna obsługa klienta 

ZIW9 
posiada wiedzę o zasadach, formach i technikach oraz regulacjach prawnych i standardach 

prowadzenia rachunkowości 

Rachunkowość finansowa 

Organizacja księgowości w firmie 

Regulacje prawne księgowości 

ZIW10 posiada wiedzę o komunikacji i jej roli w rozwiazywaniu konfliktów 
Komunikacja społeczna 

Negocjacje i mediacje 

ZIW11 posiada wiedzę o zastosowaniach informatyki w zarządzaniu 
Technologie informacyjne 

Informatyka w zarządzaniu 

ZIW12 
zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, etyki, a także problemów 

społecznych w ich kontekście kulturowym i ekonomicznym 

Ochrona własności intelektualnej 

Świadomość społeczna i kulturowa 

współczesnego człowieka 

Polityka społeczno - gospodarcza 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Ekonomia społeczna 

Etyka w biznesie i sferze publicznej 

Ochrona praw człowieka 

Psychologia społeczna 

Bezpieczeństwo publiczne 

ZIW13 zna zasady BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy 

ZIW14 zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 
Język angielski 

 

ZIW15 zna wpływ różnych ćwiczeń fizycznych na organizm Wychowanie fizyczne 

ZIW16 zna techniki uczenia się i analizy źródeł oraz zasady pisania pracy dyplomowej 

Seminarium dyplomowe 

Techniki uczenia się 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 
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W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT: 

 

ZIU1 

potrafi stosować w praktyce koncepcje, modele i metody zarządcze, tworzyć systemy 

zarządzania, a także analizować i oceniać wpływ stosowanych metod i systemów na 

efektywność przedsiębiorstwa 

Podstawy zarządzania 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Marketing 

Badania marketingowe 

Zarządzanie jakością 

Zarządzanie marką 

Zarządzanie projektami 

Zarządzanie kryzysowe w 

przedsiębiorstwie 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

ZIU2 
potrafi analizować i rozwiązywać problemy dotyczące organizacji, jej struktury i zachowań 

grup i jednostek wewnątrz organizacji 

Nauka o organizacji  

Zachowania organizacyjne 

Koncepcja współczesnego 

przywództwa 

Rozwój zasobów ludzkich 

ZIU3 
potrafi analizować procesy ekonomiczne w ujęciu makro i mikro, z wykorzystaniem poznanych 

narzędzi i metod matematycznych i statystycznych 

Mikroekonomia 

Matematyka  

Statystyka opisowa 

Makroekonomia 

ZIU4 
charakteryzuje system finansowy oraz instrumenty finansowania działalności gospodarczej, 

ocenia decyzje finansowe w przedsiębiorstwie 

Finanse 

Finanse przedsiębiorstw 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

Strategie finansowe przedsiębiorstw 

Kontrola finansowa 

ZIU5 potrafi wyszukiwać, intepretować i stosować przepisy prawa  Podstawy prawoznawstwa 
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Publiczne prawo gospodarcze 

Prawo pracy 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

ZIU6 
potrafi analizować działalność przedsiębiorstwa także pod kątem strategicznym i formułować na 

ten temat uzasadnione opinie 

Ekonomika produkcji 

Zarządzanie strategiczne 

Ekonomika i organizacja transportu 

Zarządzanie transportem miejskim 

Logistyczna obsługa klienta 

Logistyka międzynarodowa 

Podstawy zarządzania logistyką 

ZIU7 potrafi prowadzić rachunkowość zgodnie ze standardami i przepisami prawa  

Rachunkowość finansowa 

Organizacja księgowości w firmie 

Regulacje prawne księgowości 

ZIU8 potrafi komunikować się z innymi członkami grupy i rozwiązywać konflikty 
Komunikacja społeczna 

Negocjacje i mediacje 

ZIU9 potrafi prawidłowo wykonywać różne ćwiczenia fizyczne Wychowanie fizyczne 

ZIU10 
potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia 

Językowego 

Język angielski 

 

ZIU11 stosuje zasady BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy 

ZIU12 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej 

ZIU13 potrafi analizować problemy etyczne, społeczne i ekonomiczno-społeczne  

Świadomość społeczna i kulturowa 

współczesnego człowieka 

Polityka społeczno-gospodarcza 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Ekonomia społeczna 

Etyka w biznesie i sferze publicznej 



6 
 

6 
 

Ochrona praw człowieka 

Psychologia społeczna 

Bezpieczeństwo publiczne 

ZIU14 
potrafi posługiwać się programami komputerowymi i innymi narzędziami informatycznymi 

przydatnymi zarządzaniu 

Technologie informacyjne 

Informatyka w zarządzaniu 

ZIU15   

ZIU16 potrafi przygotować pracę dyplomową w oparciu o poznane metody i zasady 

Seminarium dyplomowe 

Techniki uczenia się 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT: 

 

ZIK1 jest gotów do ciągłego poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności 

Język angielski 

Polityka społeczno-gospodarcza 

Socjologia i metody badań 

socjologicznych 

Mikroekonomia 

Matematyka 

Makroekonomia 

Zarządzanie logistyką 

Rozwój zasobów ludzkich 

Psychologia społeczna 

Organizacja księgowości w firmie 

Regulacje prawne księgowości 

ZIK2 potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role 

Komunikacja społeczna 

Zarządzanie jakością 

Zarządzanie marką 
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Zarządzanie projektami 

Negocjacje i mediacje 

ZIK3 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych 

Technologie informacyjne 

Nauka o organizacji 

Statystyka opisowa 

Informatyka w zarządzaniu 

Zarządzanie transportem miejskim 

Logistyka międzynarodowa 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

ZIK4 
jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

Ochrona własności intelektualnej 

Podstawy zarządzania 

Podstawy prawoznawstwa 

Publiczne prawo gospodarcze 

Prawo pracy 

Bezpieczeństwo publiczne 

ZIK5 potrafi przestrzegać zasad etyki zawodowej 

 Techniki uczenia się 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych 

Etyka w biznesie i sferze publicznej 

ZIK6 jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

Świadomość społeczna i kulturowa 

współczesnego człowieka 

Rachunkowość finansowa 

Ekonomika i organizacja transportu 

Logistyczna obsługa klienta  

Ochrona praw człowieka 

ZIK7 jest gotów to myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
Finanse 

Ekonomika produkcji 
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Marketing 

Zarządzanie strategiczne 

Finanse przedsiębiorstw 

Badania marketingowe 

Planowanie działalności 

gospodarczej 

Strategie finansowe przedsiębiorstw 

ZIK8 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

BHP 

Ekonomia społeczna 

Zachowania organizacyjne 

Koncepcja współczesnego 

przywództwa 

Zarządzanie kryzysowe w 

przedsiębiorstwie 

Kontrola finansowa 

 

 


