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2. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku 

zarządzanie absolwent: 

 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 
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WIEDZA 

ZR1A_W01 
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o zarządzaniu 

w systemie nauk społecznych. 
P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W02 
Ma podstawowy zasób pojęć z dziedziny nauk o zarządzaniu 

i ekonomii, pogłębiony w zakresie specjalizacji. 
P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W03 
Ma podstawową wiedzę o  klasycznych i współczesnych 

koncepcjach zarządzania i ich kierunkach rozwoju. 
P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W04 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur, organizacji 

i instytucji funkcjonujących w systemie społeczno-ekonomicznym. 
P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W05 

Ma podstawową wiedzę o relacjach i więziach między strukturami, 

organizacjami i instytucjami życia społeczno-gospodarczego 

w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. 

P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W06 

Ma podstawową wiedzę o różnych podmiotach życia społecznego 

i gospodarczego, ich strukturze i systemach zarządzania, celach, 

podstawach formalnych, organizacji i funkcjonowaniu. 

P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W07 

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie zarządzania 

i uczestniku działalności społecznej i gospodarczej, zna 

podstawowe zjawiska społeczne, funkcjonowanie i zachowania 

ludzi w organizacji. 

P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W08 

Ma podstawową wiedzę na temat metodologii nauk 

o zarządzaniu, problemów badawczych, metod, technik i narzędzi 

badań, analiz i prezentacji wyników badań. 

P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W09 
Zna podstawowe metody i narzędzia zarządzania, w tym 

zastosowanie metod matematycznych i informatycznych. 
P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W10 

Ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących życie 

gospodarcze, zna i rozumie podstawowe elementy prawa 

cywilnego, handlowego, pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego. 

P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W11 

Ma podstawową wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

i społecznych w funkcjonowaniu organizacji, menedżera 

i gospodarki, ich źródeł i rządzących nimi prawidłowościach. 

P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W12 

Ma wiedzę o procesach zmian zachodzących w organizacjach 

i gospodarce oraz o elementach, przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian oraz rozwijających się wraz z nimi 

nowoczesnych podejść do organizacji i zarządzania. 

P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W13 Zna zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości. P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W14 
Zna obszar zarządzania będący przedmiotem wybranej specjalizacji 

i warunki jego funkcjonowania. 
P6U_W P6S_WG 

ZR1A_W15 
Ma wiedzę z zakresu wybranych, szczegółowych koncepcji 

zarzadzania związanych ze specjalizacją. 
P6U_W P6S_WG 



ZR1A_W16 
Zna podstawowe narzędzia, metody i techniki stosowane 

w wybranym obszarze specjalizacji. 
P6U_W P6S_WK 

ZR1A_W17 
Ma podstawową wiedzę o perspektywach i kierunkach rozwoju 

wybranego obszaru specjalizacji. 
P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZR1A_U01 

Potrafi obserwować i opisywać zjawiska społeczno-gospodarcze 

i ich powiązania z zarządzaniem i innymi obszarami działalności 

człowieka. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U02 

Potrafi prawidłowo operować podstawowymi pojęciami z zakresu 

nauk o zarządzaniu i nauk ekonomicznych, posługiwać się 

swobodnie terminologią fachową w mowie i piśmie przy 

wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. 

P6U_U P6S_UK 

ZR1A_U03 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania 

oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i opisywania 

procesów i zjawisk w zarządzaniu. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U04 

Potrafi wyszukiwać i wykorzystywać w opisie zjawisk 

gospodarczych dane statystyki publicznej i rachunkowości 

narodowej. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U05 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych 

procesów i zjawisk w zarządzaniu. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U06 
Potrafi prognozować procesy i zjawiska gospodarczo-społeczne 

z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zarządzaniu. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U07 
Potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów z zakresu 

zarządzania i proponuje związane z nimi rozstrzygnięcia. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U08 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i technik do 

realizacji konkretnych zadań związanych z różnymi sferami 

działalności gospodarczej i społecznej 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U09 
Prawidłowo posługuje się wybranymi normami prawnymi, 

etycznymi i zawodowymi w praktyce zarządzania. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U10 

Posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na 

analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie 

własnych prostych badań, potrafi sformułować wnioski, opracować 

i zaprezentować wyniki oraz wskazywać dalsze kierunki badań. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U11 

Potrafi zastosować podstawowe narzędzia statystyczne w analizie 

problemów i wyników badań z zakresu zarzadzania oraz umie 

poprawnie interpretować ich wyniki. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U12 
Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie oraz innowacje 

w pracy naukowej i działalności zawodowej. 
P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

ZR1A_U13 
Potrafi opracowywać proste plany w wybranych obszarach 

zarządzania, np. biznesplan, plan promocji, plan zatrudnienia. 
P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO 

ZR1A_U14 Potrafi planować i zarządzać prostymi projektami. P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UO 

ZR1A_U15 
Zachowuje się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki 

zawodowej, szanuje różnorodność poglądów. 
P6U_U P6S_UO 

ZR1A_U16 
Potrafi analizować i diagnozować proste problemy zarządzania 

związane z wybranym obszarem specjalizacji. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U17 

Potrafi dobierać, stosować techniki oraz metody zarządzania do 

rozwiązywania konkretnych problemów w wybranym obszarze 

specjalizacji. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U18 
Potrafi gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne do 

funkcjonowania zawodowego w wybranym obszarze specjalizacji. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U19 
Potrafi proponować rozwiązania problemów zarządzania 

w wybranym obszarze specjalizacji. 
P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U20 

Potrafi posługiwać się dokumentacją, stosowana w wybranym 

obszarze specjalizacji, samodzielnie opracowywać proste 

dokumenty. 

P6U_U P6S_UW 

ZR1A_U21 

Posiada umiejętności przygotowywania prac pisemnych 

dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i dziedzin 

pokrewnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i 

P6U_U P6S_UK 



różnych źródeł. 

ZR1A_U22 

Posiada umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych 

dotyczących wybranych zagadnień z zakresu zarządzania i dziedzin 

pokrewnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych 

i różnych źródeł. 

P6U_U P6S_UK 

ZR1A_U23 
Posiada umiejętności argumentowania, prezentowania własnych 

pomysłów, projektów, rozwiązań. 
P6U_U P6S_UK 

ZR1A_U24 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania dylematów pracy 

zawodowej. 
P6U_U P6S_UU 

ZR1A_U25 

Posługuje się językiem angielskim z zakresu zarządzania na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

P6U_U P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

ZR1A_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

systematycznie uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę, podnosić 

kwalifikacje osobiste i zawodowe. 

P6U_U 

P6U_K 

P6S_UU 

P6S_KK 

ZR1A_K02 

Potrafi pracować zespołowo, realizować zadania zespołowe 

i ponosić za nie odpowiedzialność, organizować pracę zespołową, 

pełnić różne role w zespole. 

P6U_U 

P6U_K 

P6U_UO 

P6S_KO 

P6S_KR 

ZR1A_K03 Potrafi organizować pracę własną i innych. 
P6U_U 

P6U_K 

P6S_UU 

P6S_KO 

ZR1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zawodowe. P6U_K P6S_KR 

ZR1A_K05 

Potrafi partycypować w przygotowaniu projektów gospodarczych 

uwzględniających aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne 

i środowiskowe. 

P6U_K P6S_KO 

ZR1A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. P6U_K P6S_KK 

 
Objaśnienie:  

Kierunkowe efekty uczenia się uwzględniają: 

1) uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK, odpowiednio dla kwalifikacji na poziomie 6 lub 7, określone 

w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016.64); 

2) wszystkie charakterystyki efektów uczenia się, odpowiednio dla kwalifikacji na poziomie 6 lub 7, określone 

w rozporządzeniu MNiSW w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczeni się (…) 

(Dz.U.2018.2218): 

3) efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego; 

4) dla kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera pełny 

zakres efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, odpowiednio 

dla kwalifikacji na poziomie 6 lub 7. 

 

Objaśnienia symboli efektów uczenia się  (w lewej kolumnie tabeli): 

K – oznacza symbol kierunku (poniżej przedstawiono symbole dla wszystkich kierunków w ATH); Pz – poziom 

studiów określony cyfrą 1 lub 2; Pr – profil określony literą A (poziom ogólnoakademicki)  

lub P (poziom praktyczny); znak _ (podkreślnik) – oddziela symbole kierunku, poziomu i profilu od liter 

oznaczających kategorie efektów uczenia się: W – oznacza kategorię „wiedza”, U – oznacza kategorię 

„umiejętności”, K – oznacza kategorię „kompetencje społeczne”; liczby przy kategoriach efektów oznaczają 

numery efektów w obrębie danej kategorii (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0). 

Symbole kierunków studiów w ATH:  

AR – automatyka i robotyka, BD – budownictwo,  FFA – filologia angielska, FFH – filologia hiszpańska, FFS – 

filologia słowiańska, FP – filologia polska, IF – informatyka, IM – inżynieria materiałowa, IS – inżynieria 

środowiska, MBM – mechanika i budowa maszyn, OS – ochrona środowiska, PD – pedagogika, PL – 

pielęgniarstwo, RM – ratownictwo medyczne, SC – socjologia, TR – transport, WL – włókiennictwo, ZIP – 

zarządzanie i inżynieria produkcji, ZR – zarządzanie ZP – zdrowie publiczne.   

Przykład symbolu efektu uczenia się:  

Symbol AR1A_W01 oznacza:  kierunek automatyka i robotyka (AR) studia pierwszego stopnia (1) na profilu 

ogólnoakademickim (A), efekt uczenia się w kategorii „wiedza” (W) numer pierwszy (01). 


