
 

ZAKŁADANE DLA KIERUNKU EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

nazwa kierunku studiów: ZARZĄDZANIE 

poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

profil kształcenia: PRAKTYCZNY  

symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie absolwent: 

WIEDZA 

Z2K_W01 

ma wiedzę o przedmiocie nauk kontekstowych w stosunku do nauk o zarządzaniu oraz 

nauk ergologicznych i stosowanych w nich metodach badawczych a takŜe o wspólnej i 

specyficznej aparaturze pojęciowej w stosunku do nauk o zarządzaniu 

Z2K_W02 
ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach sądowniczych i pogłębioną w zakresie prawa 

gospodarczego  

Z2K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach struktur organizacyjnych oraz o 

mechanizmach zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw 

Z2K_W04 
ma pogłębioną wiedzę o klastrach, formach korporacji międzynarodowych i 

przedsiębiorstwach wirtualnych. 

Z2K_W05 

ma wiedzę o powiązaniach występujących w koncernach i holdingach oraz pogłębioną 

wiedzę o zaleŜnościach organizacyjnych występujących pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi przedsiębiorstwa 

Z2K_W06 
ma rozszerzoną wiedzę o roli człowieka w kształtowaniu kultury organizacyjnej oraz 

etyki w zarządzaniu 

Z2K_W07 
zna w sposób pogłębiony metodę modelowania struktur organizacyjnych za pomocą 

drzewa funkcji 

Z2K_W08 zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia modelowania procesów informacyjnych  

Z2K_W09 zna metody i narzędzia modelowania procesów decyzyjnych 

Z2K_W10 
zna metody i narzędzia statystyki matematycznej i ich zastosowanie do modelowania 

procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach 

Z2K_W11 
zna w sposób pogłębiony metody pozyskiwania danych o zachowaniach uczestników 

rynków zagranicznych 

Z2K_W12 
ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych, ich źródłach, zmianach i sposobach 

oddziaływania na organizacje 

Z2K_W13 ma pogłębiona wiedzę o normach etycznych, ich źródłach, naturze, zmianach i 



 

sposobach oddziaływania na organizacje 

Z2K_W14 ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach strukturotwórczych przedsiębiorstw 

Z2K_W15 
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur organizacyjnych i zarządzaniu tymi 

zmianami 

Z2K_W16 
ma pogłębiona wiedzę o poglądach na temat struktur organizacyjnych oraz rodzajów 

więzi organizacyjnych i o ich historycznej ewolucji 

Z2K_W17 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

Z2K_W18 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu techniki, ekonomii i zarządzania 

UMIEJ ĘTNOŚCI 

Z2K_U01 

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) oraz wzajemne relacje między zjawiskami 

społecznymi 

Z2K_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

gospodarczych) oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i 

metody analiz 

Z2K_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), formułować własne opinie na 

ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

Z2K_U04 

potrafi prognozować i modelować złoŜone procesy społeczne obejmujące zjawiska z 

róŜnych obszarów Ŝycia społecznego (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedziny nauk 

ekonomicznych i dyscypliny nauk o zarządzaniu 

Z2K_U05 

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej 

kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm 

Z2K_U06 
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w róŜnych zakresach i formach, 

rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy 

Z2K_U07 
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu 

zarządczego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie 



 

Z2K_U08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych,  rozszerzoną o  

umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z 

zastosowaniem metody badawczej 

Z2K_U09 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania róŜnych prac pisemnych w języku 

polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedziny nauk 

ekonomicznych i dyscypliny nauk o zarządzaniu, właściwych dla kierunku studiów 

zarządzanie lub w obszarze leŜącym na pograniczu róŜnych dyscyplin naukowych 

Z2K_U10 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i 

języku obcym, w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny nauk o 

zarządzaniu, właściwych dla kierunku zarządzanie lub w obszarze leŜącym na 

pograniczu róŜnych dyscyplin naukowych 

Z2K_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i dyscypliny 

nauk o zarządzaniu, właściwych dla kierunku zarządzanie zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Z2K_K01 

rozumie potrzebę i zna moŜliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 

trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi argumentować potrzebę uczenia się 

przez całe Ŝycie 

Z2K_K02 

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania 

się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania 

Z2K_K03 
potrafi dostrzegać zaleŜności przyczynowo skutkowe w realizacji postawionych celów 

i rangować istotność alternatywnych bądź konkurencyjnych zadań 

Z2K_K04 
ma świadomość waŜności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i poszanowania róŜnorodności poglądów i kultur 

Z2K_K05 
potrafi wnosić wkład merytoryczny w przygotowanie projektów społecznych i 

zarządzać przedsięwzięciami wynikającymi z tych projektów  

Z2K_K06 

ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania złoŜonych problemów organizacji i konieczności tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych 

Z2K_K07 potrafi planować i zarządzać przedsięwzięciami biznesowymi 

 


