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Załącznik nr 1 do wytycznych dla Rad Wydziałów w sprawie warunków,  
jakim powinny odpowiadać programy studiów  

 
Efekty uczenia się dla kierunku i ich relacje z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 
(obowiązują od roku akademickiego 2019/2020) 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

Kierunek studiów: Ekonomia 

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: Profil praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w dziedzinach nauki i dyscyplinach 
naukowych: 

Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się efekty uczenia się (podkreślona dyscyplina wiodąca): 

Dziedzina nauki: nauki społeczne 
Dyscyplina naukowa:, ekonomia i finanse, nauki o 

zarządzaniu i jakości 

Sym

bol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów – Ekonomia II, 

profil praktyczny uwzględniające uniwersalne 
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2153 ) oraz charakterystyki drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji  na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018  
poz. 2218) 

Odniesie

nie do 
uniwersa

lnych 
charakter

ystyk 
Polskiej 

Ramy 
Kwalifika

cji 

Odniesienie 

do 
charaktery

styk 
drugiego 

stopnia 
Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Odniesieni

e do 
dziedziny 

nauk 
społeczny

ch 
(dyscyplina 

naukowa: 
ekonomia i 

finanse) 
 

udział 
efektów 

Odniesie

nie do 
dziedzin

y nauk 
społecz

nych 
(dyscypli

na 
naukowa

: 
nauki o 

zarządza
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uczenia się: 
93% 

niu i 
jakości ) 

 
udział 

efektów 

uczenia 
się: 7% 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K2P_W
01 

ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, jej 
relacjach z innymi naukami oraz zna jej wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

K2P_W
02 

ma rozszerzoną wiedzę o osiągnięciach nauki w dziedzinie 
ekonomii, prawa, socjologii  i nauk pokrewnych 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

K2P_W

03 

zna zaawansowane metody, narzędzia i techniki pozyskiwania 

oraz analizowania informacji wykorzystywanych w naukach 
społecznych 

P7U_W P7S_WG: 

Zakres i 
głębia 

Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_

1 
Zakres i 

głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 
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poznawczej 
i zależności 

K2P_W

04 

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu innych nauk społecznych P7U_W P7S_WG: 

Zakres i 
głębia 

Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P7S_WG_

1 
Zakres i 

głębia: 
Kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
poznawczej 

i zależności 

 

K2P_W
05 

posiada poszerzoną wiedzę dotycząca działalności gospodarczej 
w skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej oraz 

podstawowych mechanizmów funkcjonowania instytucji na 
poziomie krajowym i Unii Europejskiej 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_
1 

Zakres i 
głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K2P_W

06 

ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach rządzących 

funkcjonowaniem rynku 

P7U_W P7S_WG: 

Zakres i 
głębia 

Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P7S_WG_

1 
Zakres i 

głębia: 
Kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
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poznawczej 
i zależności 

K2P_W

07 

ma wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego oraz z zakresu zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

P7U_W P7S_WK: 

Kontekst/ 
Uwarunkowan

ia, skutki 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WK_1 

Kontekst/ 
Uwarunkow

ania, skutki 
Kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
poznawczej 

i zależności 

 

K2P_W
08 

zna zaawansowane pojęcia dotyczące przedsiębiorczości, zasady 
powstawania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_
1 

Zakres i 
głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K2P_W

09 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty i 

uwarunkowań procesu decyzyjnego 

P7U_W P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

 P7S_WG

_2 
Zakres i 

głębia: 
Kompletn

ość 
perspekty

wy 
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poznawcz
ej i 

zależnośc
i 

K2P_W

10 

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk o zarządzaniu w 

systemie nauk oraz ich powiązaniach z innymi obszarami nauki 

P7U_W P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

 P7S_WG

_2 
Zakres i 

głębia: 
Kompletn

ość 
perspekty

wy 
poznawcz

ej i 

zależnośc
i 

K2P_W
11 

ma rozszerzona wiedzę w zakresie zasad zarządzania finansami, 
funkcjonowania instytucji i rynków finansowych oraz teorii 

inwestowania 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

K2P_W
12 

ma zaawansowaną wiedzę o narzędziach i metodach 
wykorzystywanych w finansach 

P7U_W P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 
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UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

K2P_U
01 

potrafi praktycznie stosować wiedzę do  rozwiązywania 
złożonych problemów mikroekonomicznych i 

makroekonomicznych, w tym z zastosowaniem zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U
02 

wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i nauk 
społecznych w celu analizowania problemów gospodarczych, 

dobierając odpowiednie metody i formułując własne opinie 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U
03 

potrafi zaprojektować i przeprowadzić pogłębione badania, 
sporządzić raporty i zestawienia, oceniać tendencje rozwojowe i 

zależności zachodzące w skali krajowej i międzynarodowej 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

  

K2P_U

04 

potrafi  prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze 

oraz ich skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia 

P7U_U P7S_UW: 

Wykorzystywa
nie 

P7S_UW_

1 
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społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
narzędzi właściwych dla ekonomii 

wiedzy/rozwią
zywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 

wykonywan
e zadania 

K2P_U
05 

posiada pogłębioną umiejętność interpretowania przepisów 
prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz stosowania 

norm prawnych, zawodowych i etycznych w rozwiązywaniu 
wybranych problemów występujących w życiu gospodarczym 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 

zadania 

  

K2P_U

06 

poddaje krytycznej analizie możliwe warianty rozwiązywania 

problemów związanych z praktyką gospodarczą w oparciu o 
posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności 

 

P7U_U P7S_UW: 

Wykorzystywa
nie 

wiedzy/rozwią
zywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

  

K2P_U
07 

wykorzystuje poszerzoną wiedzę do oceny skutków 
ekonomicznych oraz finansowych podejmowanych decyzji oraz 

ich uzasadnienia na podstawie odpowiedniej metody badawczej 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
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wykonywane 
zadania 

wykonywan
e zadania 

K2P_U

08 

potrafi zarządzać zasobami ludzkimi., posiada pogłębioną 

umiejętność samodzielnego dokształcania się, planowania i 
realizowania uczenia się przez całe życie oraz ukierunkowywanie 

innych w tym zakresie 

P7U_U P7S_UU: 

Uczenie 
się/planowani

e własnego 
rozwoju i 

rozwoju 
innych osób 

P7S_UO: 
Organizacja 

pracy/planow
anie i praca 

zespołowa 

  

K2P_U
09 

posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się 
specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym z zakresu 

ekonomii i nauk pokrewnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK: 
Komunikowani

e 
się/odbieranie 

i tworzenie 
wypowiedzi, 

upowszechnia
nie wiedzy w 

środowisku 
naukowym i 

posługiwanie 

się językiem 
obcym 

  

K2P_U
10 

umie docierać do źródeł wiedzy, korzystać z nich, w 
szczególności przyswajać wiedzę z zakresu zarządzania i 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
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dyscyplin pokrewnych i wykorzystywać ją w praktyce 
gospodarczej 

wiedzy/rozwią
zywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

K2P_U
11 

potrafi identyfikować, obserwować zjawiska i procesy w 
organizacji oraz w jej otoczeniu, dokonać ich opisu i interpretacji 

w oparciu o podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U
12 

potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 
dane do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w 

zakresie finansów 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U
13 

potrafi obserwować i prawidłowo interpretować zjawiska i 
procesy społeczne, analizować ich związki przyczynowo-

skutkowe w obszarze finansów oraz komunikować się na tematy 
specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

P7S_UW_
1 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
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wykonywane 
zadania 

P7S_UK: 
Komunikowani

e 

się/odbieranie 
i tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnia

nie wiedzy w 
środowisku 

naukowym i 
posługiwanie 

się językiem 
obcym 

wykonywan
e zadania 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K2P_K0
1 

jest zdolny i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i 
uzupełniania swoich kompetencji, wiedzy i umiejętności, a także 

potrafi inspirować nauką innych 

P7U_U P7S_KO: 
Odpowiedzialn

ość/wypełnian
ie zobowiązań 

społecznych i 

działanie na 
rzecz interesu 

publicznego 

  

K2P_K0

2 

wykazuje się samodzielnością, elastycznością i  inicjatywą w 

działaniach na rzecz interesu publicznego 

P7U_U P7S_KO: 

Odpowiedzialn
ość/wypełnian

ie zobowiązań 
społecznych i 

działanie na 
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rzecz interesu 
publicznego 

K2P_K0

3 

ma świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych 

P7U_U P7S_KR: 

Rola 
zawodowa/nie

zależność i 
rozwój etosu 

  

K2P_K0
4 

potrafi przeprowadzić pracę badawczą, jest krytyczny wobec 
wyników 

P7U_U P7S_KK: 
Oceny/krytycz

ne podejście 

  

K2P_K0
5 

jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy, za pracę 
własną i innych 

P7U_U P7S_KO: 
Odpowiedzialn

ość/wypełnian
ie zobowiązań 

społecznych i 
działanie na 

rzecz interesu 
publicznego 

  

K2P_K0

6 

rozumie w sposób poszerzony zasady etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz przestrzegania tych zasad 

P7U_U P7S_KR: 

Rola 
zawodowa/nie

zależność i 
rozwój etosu 

  

K2P_K0

7 

wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i politycznym w wymiarze lokalnym i regionalnym, a 
także potrafi przewidywać skutki swojej działalności 

P7U_U P7S_KO: 

Odpowiedzialn
ość/wypełnian

ie zobowiązań 
społecznych i 

działanie na 
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rzecz interesu 
publicznego 

K2P_K0

8 

ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów z 

zakresu ekonomii i prawa 
 

P7U_U P7S_KK: 

Oceny/krytycz
ne podejście 

  

K2P_K0
9 

wykazuje postawę kreatywna i przedsiębiorczą P7U_U P7S_KO: 
Odpowiedzialn

ość/wypełnian
ie zobowiązań 

społecznych i 

działanie na 
rzecz interesu 

publicznego 

  

Efekty uczenia się dla specjalności: 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K2P_W

13 

ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania i 

interpretowania rachunkowości oraz sprawozdawczości 
finansowej w podmiocie gospodarczym 

P7U_U P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_

1: 
Zakres i 

głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K2P_W
14 

ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki pieniężnej na 
sytuację na rynkach finansowych oraz działalności instytucji 

finansowych i jednostek gospodarczych 

P7U_U P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 

P7S_WG_
1: 

Zakres i 
głębia: 
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Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 

i zależności 

K2P_W

15 

ma wiedzę na temat pozyskiwania środków na działalność 

gospodarczą oraz analizy i wyboru rozwiązań inwestycyjnych 

P7U_U P7S_WK: 

Kontekst/ 
Uwarunkowan

ia, skutki 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

 UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi  

K2P_U
14 

potrafi wykorzystać wiedzą teoretyczną do analizowania 
problemów z zakresu finansów i rachunkowości z 

wykorzystaniem różnych metod 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U

15 

posiada umiejętność łączenia zagadnień finansowych z innymi 

aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi 

dokonać rozstrzygnięć w tym zakresie 

P7U_U P7S_UW: 

Wykorzystywa

nie 
wiedzy/rozwią

zywane 
problemy i 

P7S_UW_

1: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 
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wykonywane 
zadania 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

K2P_U
16 

prawidłowo posługuje się normami, regułami i standardami w 
celu rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych 

P7U_U  P7S_UW_
1: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K2P_K1

0 

potrafi myśleć kreatywnie i tworzyć nowe rozwiązania 

biznesowe, potrafi założyć i poprowadzić własne 

przedsiębiorstwo 

P7U_U P7S_KO: 

Odpowiedzialn

ość/wypełnian
ie zobowiązań 

społecznych i 
działanie na 

rzecz interesu 
publicznego 

  

K2P_K1
1 

rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i 
rachunkowości 

P7U_U P7S_KR: 
Rola 

zawodowa/nie
zależność i 

rozwój etosu 

  

K2P_K1
2 

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy, rozwiązywania problemów społecznych i poznawczych 

P7U_U P7S_KK: 
Oceny/krytycz

ne podejście 

  

Efekty uczenia się dla specjalności: 
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FINANSE PUBLICZNE I ADMINISTRACJA 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K2P_W

16 

zna w sposób pogłębiony prawno-ekonomiczne aspekty 

funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej 

P7U_U P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_

1: 
Zakres i 

głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 

poznawczej 
i zależności 

 

K2P_W
17 

ma rozszerzoną wiedzę na temat zjawisk, procesów i analiz 
finansowych w sektorze publicznym 

P7U_U P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 

Kompletność 
perspektywy 

poznawczej i 
zależności 

P7S_WG_
1: 

Zakres i 

głębia: 
Kompletnoś

ć 
perspektyw

y 
poznawczej 

i zależności 

 

K2P_W

18 

ma zaawansowaną wiedzę o strukturach organizacji 

użyteczności publicznej i ich relacjach z otoczeniem społeczno-
gospodarczym 

P7U_U P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

P7S_WG_

1: 
Zakres i 

głębia: 

Kompletnoś
ć 

perspektyw
y 
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poznawczej 
i zależności 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

K2P_U
17 

potrafi krytycznie analizować, oceniać i interpretować złożone 
zjawiska ekonomiczne i społeczne z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla ekonomii 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie wiedzy 

/rozwiązywan
e problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1: 

Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

K2P_U

18 

sprawnie posługuje się normami, regułami i standardami w celu 

rozwiązywania konkretnych problemów z  zakresu finansów 

publicznych i administracji 

P7U_U  P7S_UW_

1: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/ 
rozwiązywa

ne 
problemy i 

wykonywan
e zadania 

 

K2P_U
19 

potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania, sporządzić 
raporty i zestawienia, oceniać zależności na poziomie instytucji i 

regionalnym w zakresie finansów publicznych i administracji 

P7U_U P7S_UW: 
Wykorzystywa

nie wiedzy 

/rozwiązywan
e problemy i 

wykonywane 
zadania 

P7S_UW_
1: 

Wykorzysty

wanie 
wiedzy/ 

rozwiązywa
ne 
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problemy i 
wykonywan

e zadania 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K2P_K1

3 

potrafi myśleć kreatywnie i tworzyć nowe rozwiązania 

biznesowe, potrafi założyć i poprowadzić własne 

przedsiębiorstwo 

P7U_U P7S_KO: 

Odpowiedzialn

ość/wypełnian
ie zobowiązań 

społecznych i 
działanie na 

rzecz interesu 
publicznego 

  

K2P_K1
4 

rozumie i akceptuje zasady etyki i systemów normatywnych w 
dziedzinie finansów publicznych i administracji 

P7U_U P7S_KR: 
Rola 

zawodowa/nie

zależność i 
rozwój etosu 

  

K2P_K1
5 

rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania i doskonalenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych 
 

P7U_U P7S_KK: 
Oceny/krytycz

ne podejście 

  

Efekty uczenia się dla specjalności: 

LOGISTYKA W DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

K2P_W

19 

Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie analizy, oceny i 

projektowania procesów logistycznych 

P7U_U P7S_WG: 

Zakres i 
głębia: 

Kompletność 
perspektywy 
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poznawczej i 
zależności 

K2P_W

20 

Ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach strukturalnych, 

organizacyjnych i ekonomicznych zjawisk logistycznych 

P7U_U P7S_WK: 

Kontekst/ 
Uwarunkowan

ia, skutki 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

K2P_W
21 

Posiada poszerzoną wiedzę o relacjach między strukturami w 
procesie zarządzania logistycznego 

P7U_U P7S_WG: 
Zakres i 

głębia: 
Kompletność 

perspektywy 
poznawczej i 

zależności 

  

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

K2P_U

20 

Posiada umiejętność wykorzystania rożnych metod w celu 

podnoszenia efektywności systemu logistycznego 

P7U_U  P7S_UW_

1: 
Wykorzysty

wanie 
wiedzy/roz

wiązywane 
problemy i 

wykonywan

e zadania 

 

K2P_U

21 

Potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować działania w 

systemie logistycznym wspierającym zarządzanie procesowe 

P7U_U P7S_UU: 

Uczenie 
się/planowani
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e własnego 
rozwoju i 

rozwoju 
innych osób 

K2P_U

22 

Ma umiejętność doskonalenia elementów systemu 

informacyjnego obejmującego zjawiska logistyczne 

P7U_U  P7S_UW: 

Wykorzysty
wanie 

wiedzy/roz
wiązywane 

problemy i 
wykonywan

e zadania 

 

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do 

K2P_K1

6 

Ma świadomość znaczenia posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych w dziedzinie logistyki 

P7U_U P7S_KK: 

Oceny/krytycz

ne podejście 

  

K2P_K1

7 

Odpowiedzialnie pełni funkcje zawodowe, uczestniczy w 

przygotowaniu projektów logistycznych, potrafi przewidzieć 
skutki ich wdrażania 

P7U_U P7S_KR: 

Rola 
zawodowa/nie

zależność i 
rozwój etosu 

  

K2P_K1

8 

Rozumie potrzebę samodzielnego zdobywania i doskonalenia 

wiedzy, myślenia w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
zawodowym i interdyscyplinarnym 

P7U_U P7S_KO: 

Rola 
zawodowa/nie

zależność i 
rozwój etosu 

  

Efekty uczenia się obowiązują od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. 
Efekty uczenia się zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 12/ 2019 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  na posiedzeniu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 
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       Dziekan 
       Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki 

        
       Dr Mariola Szewczyk – Jarocka 
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* W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny naukowej, wskazuje się dyscyplinę wiodącą, 

w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 
(1) 

Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 

W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

(2) 
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych. 
(3) 

W kolumnie tej należy wykorzystać symbole używane w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

(4) 
Wskazanie dyscyplin naukowych, w ramach których uzyskiwane są efekty uczenia się zgodnie z rozporządzeniem ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. 
UWAGI I WSKAZÓWKI: 

W przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, do tabeli należy dodać 
czwartą kolumnę, w której należy dokonać odniesienia do efektów uczenia się dla studiów  prowadzących do uzyskania 

kompetencji inżynierskich, określonych w odrębnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego; również w 
tym przypadku należy wykorzystać symbole używane w tym rozporządzeniu. 

 

 

 


