
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/79 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu  

z dnia 22 marca 2019 r. 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA  

PROFIL PRAKTYCZNY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU  

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Obszar kształcenia: nauki społeczne  

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki: 

 Dziedzina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości 

 Dyscypliny uzupełniające: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.                

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla klasyfikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.                    

w sprawie studiów 

 

Symbol 

efektu   

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

zarządzanie odpowiadające kwalifikacji 

na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(profil praktyczny) 

Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku studiów zarządzanie 

absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk                 

I stopnia PRK-

poziom 6 

 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia PRK-

poziom 6  

WIEDZA 

ZI_W01 

Ma podstawową wiedzę na temat genezy 

nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w 

relacjach do innych nauk, a także 

uporządkowaną wiedzę z zakresu 

zarządzania i różnych  możliwości 

stosowania jej w praktyce 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 

ZI _W02 

Ma wiedzę na temat podstawowych relacji 

pomiędzy organizacjami a innymi 

instytucjami tworzącymi ich otoczenie w 

skali krajowej i międzynarodowej również 

w odniesieniu do praktycznych rozwiązań 

P6U_W 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

ZI _W03 

Zna podstawowe zasady i koncepcje teorii 

ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania 

rynków oraz gospodarowania w warunkach 

ograniczonych zasobów, rozumie ich rolę w 

P6U_W 
P6S_WK 

P6S_WG 



rozwiązywaniu fundamentalnych 

globalnych dylematów współczesnej 

cywilizacji i konkretnych problemów 

zarządczych w obszarach działalności 

zawodowej właściwej dla kierunku oraz 

zgodnie z bieżącymi wymaganiami 

pracodawców 

ZI _W04 

Zna wybrane koncepcje teorii organizacji w 

odniesieniu do ich powstawania, 

funkcjonowania, przekształcenia i rozwoju, 

a także w odniesieniu do praktycznych 

rozwiązań właściwych dla programu 

studiów  

P6U_W 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

ZI _W05 

Zna obszary funkcjonalne organizacji oraz 

podstawowe relacje pomiędzy tymi 

obszarami, ma wiedzę na temat głównych 

ról i funkcji organizacyjnych 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

ZI _W06 

Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz 

główne narzędzia systemu motywacji i 

potrafi je wykorzystać w działalności 

zawodowej odpowiadającej kierunkowi 

studiów oraz w organizacji rozwoju 

zawodowego i pozazawodowego (własnego 

oraz innych)  

P6U_W P6S_WG 

ZI _W07 

Ma podstawową wiedzę na temat istoty 

przedsiębiorczości w działalności człowieka 

i zespołów pracowniczych i umie ją 

zastosować w praktyce projektując 

różnorodne formy własnej 

przedsiębiorczości zgodnej z aktualnymi 

wymaganiami rynku pracy 

P6U_W P6S_WK 

ZI _W08 

Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji 

kierowania ludźmi w organizacji, również w 

odniesieniu do ich praktycznych aspektów   

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

ZI _W09 

Zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz 

możliwości jej oddziaływania na rozwój i 

sukces organizacji, w tym również w 

procesie wdrożeniowym oraz w zakresie 

rozwoju  kompetencji społecznych 

P6U_W P6S_WK 

ZI _W10 

Zna standardowe metody statystyczne oraz 

wybrane inne metody analityczne (np. 

analizy rynku, analizy finansowej, analizy 

jakości produktów i usług), a także 

narzędzia informatyczne gromadzenia, 

analizy i prezentacji danych ekonomicznych 

i społecznych 

P6U_W 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

 



ZI _W11 

Zna i stosuje podstawowe przepisy prawa, w 

tym prawa gospodarczego, regulujące 

funkcjonowanie organizacji 

P6U_W 
P6S_WK 

P6S_WG 

ZI _W12 

Posiada elementarną wiedzę na temat istoty 

i znaczenia wybranych norm i standardów w 

poszczególnych obszarach działalności 

organizacji (np. standardy rachunkowości, 

standardy znormalizowanych systemów 

zarządzania, normy pracy itp.) i potrafi 

stosować je w bieżącej działalności 

zawodowej 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

ZI _W13 

Zna podstawowe rodzaje struktur 

organizacyjnych, niektóre czynniki 

wpływające na ich zmiany oraz rodzaje 

dokumentów formalizujących organizację 

wraz z ich wybranymi zastosowaniami 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

ZI _W14 

Ma wiedzę na temat wybranych modeli 

zmian organizacyjnych oraz roli 

przywództwa i negocjacji w procesach 

przemian struktur i organizacji 

P6U_W 

 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

ZI _W15 

Zna, rozumie i stosuje w praktyce 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz 

prawa własności przemysłowej 

P6U_W 

 

P6S_WK 

 

ZI _W16 

Ma wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i 

społecznego, zna i stosuje w działalności 

zawodowej wybrane strategie negocjacyjne 

oraz strategie zarządzania konfliktem 

P6U_W 
P6S_WG 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZI_U01 

Potrafi wykorzystać odpowiedni zakres 

zdobytej wiedzy teoretycznej w określonym 

obszarze funkcjonalnym organizacji i 

formułować oraz rozwiązywać problemy 

zarządcze z zastosowaniem wybranych 

metod analitycznych 

P6U_U P6S_UW 

ZI_U02 

Potrafi, wykorzystując wiedzę i 

terminologię specjalistyczną, prezentować 

własne opinie i oceniać różne stanowiska 

oraz brać udział w debacie (także o 

charakterze interdyscyplinarnym), 

komunikować się i  współpracować z 

przedstawicielami różnych środowisk, w 

tym zawodowych 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UK 

 



ZI_U03 

Posiada elementarne umiejętności związane 

z samodzielnym podejmowaniem 

działalności gospodarczej i efektywnym 

wdrażaniem przedsięwzięć gospodarczych 

P6U_U P6S_UO 

ZI_U04 

Posiada podstawowe umiejętności 

efektywnego i skutecznego zarządzania 

powierzonymi zasobami ludzkimi, 

materialnymi, finansowymi i 

informacyjnymi w celu wykonania 

konkretnych zadań indywidualnych i 

zespołowych 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UO 

 

ZI_U05 

Potrafi wykorzystać właściwe źródła 

informacji, dokonując ich krytycznej analizy 

i syntezy, w celu rozwiązywania oraz 

prognozowania praktycznych problemów 

występujących w organizacji  

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

ZI_U06 

Ma elementarne umiejętności 

prognozowania praktycznych skutków 

konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych, w tym wybranych wielkości i 

mierników osiągnięć organizacji, z 

wykorzystaniem podstawowych metod 

statystycznych i narzędzi informatycznych  

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

ZI_U07 

Ma elementarne umiejętności identyfikacji 

uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania 

typowych problemów organizacji 

 

P6U_U 

 

P6S_UW 

 

ZI_U08 

Potrafi zastosować wybrane metody i 

narzędzia analityczne, w tym systemy 

informatyczne wspomagające procesy 

podejmowania decyzji, do opisu i analizy  

działalności organizacji 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

ZI_U09 

Potrafi posługiwać się wybranymi normami 

i standardami w procesach zarządzania 

(planowania, organizowania, motywowania 

i kontroli) 

P6U_U 
P6S_UU 

P6S_UW 

ZI_U10 

Potrafi posługiwać się wybranymi 

przepisami prawa oraz wybranymi 

standardami systemów zarządzania w celu 

uzasadniania konkretnych działań i 

rozwiązań 

P6U_U 
P6S_UW 

 

ZI_U11 

Potrafi dostrzegać (w wybranych typowych 

okolicznościach) potrzeby zmian w 

organizacji i ma podstawowe umiejętności 

opracowywania planu zarządzania 

zmianami 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 



ZI_U12 

Posiada elementarne umiejętności 

kierowania (szczególnie poziom 

operacyjny) i współdziałania w projektach 

wprowadzających określone zmiany w 

organizacji 

P6U_U 
P6S_UO 

P6S_UW 

ZI_U13 

Posiada podstawowe umiejętności 

zarządzania czasem własnym oraz w 

pracach zespołów zadaniowych 

P6U_U 
P6S_UU 

P6S_UO 

ZI_U14 

Potrafi przewidywać zachowania członków 

organizacji w typowych sytuacjach 

zawodowych, dokonywać analizy 

wybranych motywów tych zachowań oraz 

wpływać na nie w określonym zakresie 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

ZI_U15 

Posiada podstawowe umiejętności 

przygotowania typowych prac pisemnych 

oraz krótkich wystąpień ustnych 

związanych z problematyką zarządzania w 

języku polskim i w języku obcym 

P6U_U 

 

P6S_UK 

 

ZI_U16 

Posiada umiejętności językowe w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku zarządzanie, 

zgodne z wymogami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

 

 

P6U_U 

 

 

P6S_UK 

 

ZI_U17 

Potrafi powiązać posiadaną wiedzę 

teoretyczną z zakresu zarządzania z 

praktycznymi umiejętnościami i 

doświadczeniami nabytymi podczas 

praktyki zawodowej 

P6U_U P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZI_K01 

Posiada zdolność analizowania, krytycznego 

oceniania zdobytej wiedzy oraz obrony 

własnych poglądów (nie tylko w sprawach 

zawodowych), argumentowania i 

kontrargumentowania 

P6U_K 

 

P6S_KK 

 

ZI_K02 

Jest gotów do organizowania i kierowania 

(na poziomie podstawowym) pracą 

zespołów (projektów zadaniowych itp.) i 

organizacji w środowisku pracy i poza nim 

P6U_K 
P6S_KO 

P6S_KR 

ZI_K03 

Posiada zdolności inicjowania oraz   

realizacji różnych projektów, w tym 

projektów gospodarczych, uwzględniając 

aspekty społeczne, ekonomiczne, 

obywatelskie  

P6U_K 
P6S_KO 

P6S_KR 



ZI_K04 

Jest przygotowany do komunikowania się z 

ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz  

rozwiązywania ewentualnych konfliktów i 

zarządzania konfliktami  z wykorzystaniem 

różnych technik 

P6U_K P6S_KK 

ZI_K05 

Rozumie potrzebę postępowania etycznego 

w ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i społecznych oraz 

poszanowania zasad kultury pracy  

P6U_K 

 

P6S_KR 

 

ZI_K06 

Jest świadomy zasad poruszania się na 

rynku pracy i uwarunkowań zmiany 

zatrudnienia oraz możliwych sposobów 

dostosowania się do zmian na rynku pracy 

P6U_K 

 

P6S_KR 

 

ZI_K07 

Jest gotów do działania w sposób 

przedsiębiorczy, uwzględniając 

uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i 

prawne 

 

P6U_K P6S_KO 

ZI_K08 

Jest świadomy potrzeby samodzielnego 

zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 

umiejętności profesjonalnych 

P6U_K P6S_KK 

 


