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Załącznik nr 1   
do Uchwały Nr 11/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 20 kwietnia 2021 roku  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

ZARZĄDZANIE 

 

STUDIA STACJONARNE  

 PIERWSZEGO STOPNIA  

PROFIL PRAKTYCZNY 
6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina:  NAUK SPOŁECZNYCH 

Dyscyplina*:  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI  

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

 

Efekty uczenia się dla 

kierunku  

ZARZĄDZANIE 

Po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia na 

kierunku   

ZARZĄDZANIE 

o profilu praktycznym 

absolwent osiąga 

następujące efekty 

uczenia się: 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia sią 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

 

Odniesienie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA 

K_W01 

Ma zaawansowaną 

wiedzę na temat nauk o 

zarządzaniu i ich relacji 

do innych nauk 

społecznych, w tym 

szczególnie powiązania 

z innymi naukami 

ekonomicznymi – 

ekonomią i finansami 

P6U_W P6S_WG  

K_W02 

Ma zaawansowaną 

wiedzę na temat 

podstawowych typów 

systemów 

gospodarczych i ich 

instytucji oraz 

elementów tworzących 

te systemy i instytucje 

P6U_W P6S_WG  

K_W03 

Zna relacje występujące 

pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi i innymi 

instytucjami 

społecznymi 

tworzącymi ich 

P6U_W P6S_WG  
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otoczenie w skali 

krajowej i 

międzynarodowej 

K_W04 

Zna rodzaje więzi 

społecznych, 

organizacyjnych i 

ekonomicznych 

funkcjonujących w 

podmiotach 

gospodarczych oraz 

pomiędzy tymi 

podmiotami a ich 

otoczeniem 

P6U_W P6S_WG  

K_W05 

Zna i rozpatruje 

koncepcje człowieka 

jako podmiotu 

konstytuującego i 

funkcjonującego w 

strukturach społecznych 

i gospodarczych 

P6U_W P6S_WG  

K_W06 

Zna główne metody, 

narzędzia i techniki 

pozyskiwania danych 

pozwalających 

opisywać systemy i 

podmioty gospodarcze, 

oraz procesy 

zachodzące w nich i 

pomiędzy nimi 

P6U_W P6S_WG  

K_W07 

Posiada wiedzę o 

normach i regułach 

prawnych, 

organizacyjnych i 

etycznych 

konstytuujących 

podmioty gospodarcze 

P6U_W P6S_WK  

K_W08 

Objaśnia istotę, 

przyczyny, przebieg i 

konsekwencje procesów 

zmian zachodzących w 

podmiotach 

gospodarczych i ich 

elementach  

P6U_W P6S_WG  

K_W09 

Posiada zaawansowaną 

wiedzę o genezie i 

ewolucji nauk o 

zarządzaniu  

P6U_W P6S_WG  

K_W10 

Zna i rozumie pojęcia i 

zasady z zakresu 

ochrony własności 

przemysłowej i prawa 

autorskiego  

P6U_W P6S_WK  

K_W11 
Wyjaśnia istotę i 

uwarunkowania 
P6U_W P6S_WK  
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przedsiębiorczości 

jednostek ludzkich i 

zespołów 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi prawidłowo 

interpretować zjawiska 

gospodarcze, społeczne, 

prawne i techniczne 

pojawiające się w 

praktyce 

funkcjonowania 

podmiotów 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UW  

K_U02 

Potrafi wykorzystać 

posiadaną wiedzę 

teoretyczną do analizy i 

opisu procesów 

ekonomicznych i 

społecznych 

zachodzących w 

podmiotach 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UW  

K_U03 

Potrafi wykorzystywać 

właściwe metody i 

narzędzia do 

prognozowania skutków 

procesów 

ekonomicznych i 

społecznych 

zachodzących w 

podmiotach 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UW  

K_U04 

Prawidłowo posługuje 

się normami i regułami 

prawnymi, 

organizacyjnymi i 

etycznymi w celu 

rozwiązywania 

problemów 

pojawiających się w 

praktyce 

funkcjonowania 

podmiotów 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UW  

K_U05 

Potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę i 

umiejętności nabyte 

podczas praktyki 

zawodowej  

P6U_U P6S_UU  

K_U06 

Posiada umiejętność 

formułowania 

problemów, 

proponowania 

rozwiązań oraz ich 

P6U_U P6S_UW  
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wdrażania w zakresie 

funkcjonowania 

podmiotów 

gospodarczych  

K_U07 

Posiada umiejętność 

opisywania, 

interpretowania i 

analizowania zjawisk 

ekonomicznych i 

społecznych 

dotyczących systemów i 

podmiotów 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UW  

K_U08 

Posiada umiejętność 

przygotowania 

typowych prac 

pisemnych i wystąpień 

ustnych w języku 

polskim w zakresie 

właściwym dla 

podmiotów 

gospodarczych  

P6U_U P6S_UK  

K_U09 

Posiada umiejętność 

przygotowywania 

typowych prac 

pisemnych i wystąpień 

ustnych w języku 

obcym w zakresie 

właściwym dla 

podmiotów 

gospodarczych na 

poziomie B2 

P6U_U P6S_UK  

K_U10 

Rozumie potrzebę 

ciągłego pogłębiania 

wiedzy i samorozwoju 

opartego o własne 

doświadczenia  

P6U_U P6S_UO  

K_U11 

Potrafi samodzielnie 

zdobywać i doskonalić 

wiedzę i umiejętności 

profesjonalne  

P6U_U P6S_UU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Jest przygotowany do 

pełnienia różnych ról w 

pracy zespołowej, w 

tym roli kierowniczej  

P6U_K 
P6S_KR 

P6S_UO 
 

K_K02 

Potrafi określać 

priorytety w zakresie 

realizowanych zadań 

P6U_K 
P6S_KK 

P6S_UU 
 

K_K03 

Prawidłowo 

identyfikuje i proponuje 

rozwiązania dylematów 

związanych z 

wykonywanym 

P6U_K P6S_KR  
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zawodem  

K_K04 

Potrafi samodzielnie 

kształtować swoją 

postawę społeczną 

kierując się zasadami 

etyki  

P6U_K P6S_KR  

K_K05 

Potrafi uczestniczyć w 

budowaniu projektów 

rozmaitej natury, 

objaśniając aspekty 

ekonomiczne i 

zarządcze tych 

przedsięwzięć  

P6U_K P6S_KO  

K_K06 

Potrafi myśleć i działać 

w sposób 

przedsiębiorczy  

P6U_K P6S_KO  

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 
Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 
W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 
U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; 

U – uczenie się) 
K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola 

zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst,  


