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Załącznik  nr 4a do Uchwały Senatu nr 2/05/2017  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 31 

maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Wyższej Szkole 

Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

 

ZAKŁADANE  EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

kierunek ZARZĄDZANIE 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

O PROFILU PRAKTYCZNYM 

W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

Priorytetowym celem strategicznym Wydziału Zarządzania jest nowoczesne i praktyczne 

kształcenie studentów z zakresu zarządzania, finansów i logistyki, a także wykształcenie wysoko 

wykwalifikowanej, profesjonalnej i przedsiębiorczej kadry, która zasili zarówno gospodarkę lokalną, 

regionalną i transgraniczną, a także ogólnopolską i międzynarodową.  

Dla określenia zbioru zakładanych efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie przyjęto 

zatem trzy warunki:  

1. Unowocześnianie programów studiów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.  

2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez interdyscyplinarność dydaktyczną. 

3. Zwięzłość i komunikatywność opracowania zakładanych efektów kształcenia dla 

każdego nauczyciela i studenta. 

 

1. Ogólna charakterystyka 

 

Studia pierwszego stopnia, zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, 

umożliwiają uzyskanie co najmniej 180 pkt. ETCS i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - 

licencjat. 

Studia te dostarczają wiedzy dotyczącej teorii i praktyki z zakresu nauk o zarządzaniu oraz 

nauk i dyscyplin pokrewnych. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie 

ukierunkowane jest na zapewnienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, pozwalających na rzetelne i twórcze wypełnianie funkcji zawodowych.  

Zakłada się uzyskanie wiedzy o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym oraz 

specjalnościowym w stopniu pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w 

obszarze zarządzania, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i 

rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie.  
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Zakłada się, że absolwent znał będzie język obcy w zakresie ogólnym i specjalistycznym w 

stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku zawodowym i 

czerpanie z dostępnych zasobów wiedzy oraz, że będzie dysponował kompetencjami społecznymi, 

sprawiającymi, że jego działalność zawodowa będzie społecznie akceptowana i oczekiwana.  

Zakłada się również, że absolwent będzie przygotowany do podejmowania w życiu 

zawodowym funkcji kierowniczych w zespołach pracowniczych.  

Program studiów realizowany jest w trzech etapach konsekwentnie kształtujących wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne.  

Pierwszy etap to część wprowadzająca do solidnych podstaw wiedzy. Studenci zdobywają 

podstawowe umiejętności warsztatowe i metodologiczne ułatwiające dalsze studiowanie oraz 

wiedzę ogólną z obszaru nauk społecznych, w tym nauk ekonomicznych.  

Drugi etap to wiedza kierunkowa, która jest ściśle skorelowana z kierunkiem studiów. Dzięki 

niemu studenci zdobywają aktualną wiedzę, która buduje solidne podstawy  

i kompetencje zawodowe, przygotowujące do wyboru specjalności. 

Trzeci etap to etap specjalnościowy oparty na praktyce zawodowej. Przy stałym wsparciu 

mentorów (koordynatorów przedmiotów), studenci realizują praktyczne projekty na konkretnych 

przykładach – case study. Zagadnienia omawiane w ramach kierunku pozwolą studentom na 

zdobycie wielowymiarowej wiedzy, w tym: wiedzy o prowadzeniu i funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa; wiedzy o zachowaniach organizacyjnych, które rozwijają umiejętności 

kierowania zespołem oraz uczą w jaki sposób komunikować się z osobami wywodzącymi się z 

różnych kultur i środowisk; umiejętności analizowania i zarządzania kluczowymi obszarami 

funkcjonowania przedsiębiorstw, takimi jak: zarządzanie finansami, projektami czy innowacjami; 

wgląd w praktykę zarządzania poprzez unikalne studia przypadków rozwijane w Katedrze 

Zarządzania.  

Program studiów na kierunku Zarządzanie umożliwia nie tylko szybkie i efektywne 

zatrudnienie, ale daje również podstawy do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. 

Zakłada się również, że studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie dadzą dobre 

podstawy teoretyczne i przygotowanie merytoryczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. 

 

2. Zakładane efekty kształcenia (kierunkowe) 

 

Studia na kierunku Zarządzanie wymagają od studentów aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach na uczelni i odbycia trzymiesięcznej praktyki zawodowej. Wymagają także indywidualnej 

samodzielnej i zespołowej pracy intelektualnej w wolnym czasie od zajęć dydaktycznych oraz 

uczestnictwa w różnych formach zatrudnienia w praktyce. Wyszczególnione trzy wymiary pracy 

studenta umożliwiają pozyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy ogólnej, fachowej i 

specjalistycznej, różnorodnych umiejętności i niezbędnych kompetencji społecznych. 



3 
 

Program studiów kierunku obejmuje moduły i przedmioty związane z podejmowaniem 

decyzji organizacyjnych, personalnych i finansowych. Są to decyzje dotyczące organizacji pracy, 

budowania zespołów pracowniczych, obsługi branżowej, jakości i tempa usług, inwestowania czy 

pozyskania kapitału. Problematyka ta jest omawiana w odniesieniu do przedsiębiorstw sektora 

prywatnego, podmiotów i jednostek sektora publicznego oraz sektora obywatelskiego. Wiedza, 

umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej.  

Program studiów przyporządkowany jest do jednego obszaru kształcenia w zakresie 

nauk społecznych, zaś zakładane efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk 

ekonomicznych i dziedziny nauk prawnych, w tym do dyscyplin Nauki o zarządzaniu i Prawo. 

 

2.1. Objaśnienia użytych kodów dla zakładanych efektów kształcenia (lewa kolumna 

zestawienia): 

 Z – (przed podkreślnikiem) – zakładany, kierunkowy efekt kształcenia, 

 W – efekty kształcenia w kategorii wiedzy, 

 U – efekty kształcenia w kategorii umiejętności, 

 K – (za podkreślnikiem) – efekty kształcenia w kategorii kompetencji społecznych, 

 01, 02, 03, … – kolejne numery efektów kształcenia. 
 

2.2. Objaśnienia użytych kodów odnoszących się do charakterystyk poziomów 

pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (prawa kolumna 

zestawienia): 

 

2.2.1. Uniwersalna charakterystyka poziomu PRK (pierwszego stopnia)1 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 

 U = charakterystyka uniwersalna (pierwszego stopnia) 

 W = wiedza 

 U = umiejętności 

 K = kompetencje społeczne 
 

2.2.2. Charakterystyka (drugiego stopnia) poziomu 6 PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego: 2 

 P6 = poziom PRK dla studiów I stopnia 

                                                
1
 Przykłady: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza; 
P6U_U = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, umiejętności; 
P6U_K = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, kompetencje społeczne. 

2
 Przykłady: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – 
Kontekst; 
P6S_UU = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, umiejętności 
– uczenie się; 
P6S_KR = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, kompetencje 
społeczne – rola zawodowa. 
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 S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach  szkolnictwa 
wyższego (drugiego stopnia),  

 W = wiedza 
 G = głębia i zakres 
 K = kontekst 

 U = umiejętności 
 W = wykorzystanie wiedzy 
 K = komunikowanie się 
 O = organizacja pracy 
 U = uczenie się 

 K = kompetencje społeczne 

 K = krytyczna ocena 

 O = odpowiedzialność 

 R = rola zawodowa  
 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 
Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Z_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk 
społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu, a także 
możliwość zaawansowanej wiedzy w zakresie prawa w 
odniesieniu do uwarunkowań działalności biznesowej. 

P6U_W 
P6S_WG 

Z_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, w tym 
specyfikę międzykulturowego i międzynarodowego 
zarządzania. 

P6U_W 
P6S_WK 

Z_W03 
Zna zasady funkcjonowania podmiotów w gospodarce 
rynkowej, a także rozumie zależności występujące 
pomiędzy nimi. 

P6U_W 
P6S_WG 

Z_W04 
Ma zaawansowaną wiedzę na temat roli przedsiębiorców 
i przedsiębiorczości w gospodarce i społeczeństwie. 

P6U_W 
P6S_WG 

Z_W05 
Zna podstawy prawne funkcjonowania instytucji UE, 
zakres ich kompetencji oraz powiązań występujących 
pomiędzy nimi. 

P6U_W 
P6S_WK 

Z_W06 

Ma zaawansowaną wiedzę o człowieku jako istocie 
ludzkiej, społecznych i psychologicznych przyczynach 
zachowania ludzi w organizacji oraz relacjach 
społecznych nawiązywanych w organizacji i jej 
otoczeniu. 

P6U_W 
P6S_WG 
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Z_W07 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat kompetencji 
menedżerów i przedsiębiorców, warunkujących 
skuteczność ich działań, w tym psychologiczną i 
organizacyjną. 

P6U_W 
P6S_WK 

Z_W07 
 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. 

P6U_W 
P6S_WK 

Z_W08 Zna język obcy nowożytny. - 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 
Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Z_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne 
(kulturowe, ekonomiczne, prawne). 

P6U_U 
P6S_UW 

Z_U02 

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
procesów w zakresie zarządzania na szczeblu 
podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwać, 
interpretować i wykorzystywać zaawansowaną wiedzę 
teoretyczną i praktyczną w celu oceny i analizy ich 
sytuacji rynkowej. 

P6U_U 
P6S_UW 

Z_U03 

Potrafi identyfikować problemy w funkcjonowaniu 
organizacji, dokonywać ich analizy oraz opracowywać 
propozycje rozwiązań z wykorzystaniem wybranych 
metod i narzędzi. 

P6U_U 
P6S_UU 

Z_U04 
Potrafi dokonać analizy atrakcyjności szansy rynkowej na 
nowe przedsięwzięcie biznesowe wykorzystując przy tym 
wiedzę teoretyczną oraz informacje rynkowe. 

P6U_U 
P6S_UW 

Z_U05 
Potrafi stosować właściwe metody badawcze w analizie 
zjawisk i procesów zachodzących w organizacji i 
społeczeństwie. 

P6U_U 
P6S_UW 

Z_U06 
Potrafi komunikować się w tematyce zawodowej ze 
współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz 
osobami działającymi w otoczeniu organizacji. 

P6U_U 
P6S_UK 

Z_U07 

Potrafi przygotować ustne wystąpienie z wykorzystaniem 
profesjonalnych terminów i pojęć z zakresu zarządzania, 
a także prowadzić w tym zakresie zebranie służbowe, 
konferencję czy debatę. 

P6U_U 
P6S_UK 
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Z_U08 
Potrafi planować i organizować pracę własną oraz 
zespołu pracowniczego, a także samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie. 

P6U_U 
P6S_UO 
P6S_UU 

Z_U09 
Potrafi posługiwać się przepisami prawa w zakresie 
zarządzania organizacją i działalności gospodarczej. 

P6U_U 
P6S_UW 

Z_U10 

Posiada umiejętność komunikowania się i prezentowania 
własnych pomysłów w języku obcym nowożytnym na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego w zakresie problematyki związanej z 
funkcjonowaniem podmiotów w gospodarce rynkowej. 

P6S_UK 

Symbol 
efektów 

kształcenia 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Z_K01 

Jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorców 
właściwego postępowania w środowisku zawodowym i 
poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji, 
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, 
którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy oraz 
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 

P6U_K 
P6S_KK 

 

Z_K02 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych 
w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której 
uczestniczy. 

P6U_K 
P6S_KK 

Z_K03 

Wykazuje otwartość na pracę zespołową, potrafi 
przyjmować w niej różne role, a także jest gotów do 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
zawodowego oraz inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego. 

P6U_K 
P6S_KO 

 

Z_K04 

Posiada autorytet i kompetencje w zakresie oceniania 
procesów zarządzania na szczeblu organizacji, 
definiowania priorytetów realizowanych przez siebie 
zadań oraz myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy. 

P6U_K 
P6S_KO 

Z_K05 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do 
dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

P6U_K 
P6S_KR 

Z_K06 
Rozumie potrzebę komunikowania się w języku obcym 
nowożytnym oraz ciągłego wzbogacania słownictwa. 

- 

 


