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Załącznik nr 17  

do Uchwały Nr XXIV-27.19/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: Zarządzanie 

Profil – ogólnoakademicki  

Poziom studiów: I stopnia  

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE, dyscyplina naukowa: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (80%), EKONOMIA I FINANSE (20%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji -  6  

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK  dla właściwego 

poziomu 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

 

Kod składnika 

opisu 

 

Kod składnika opisu 

K_W01 charakter nauk o zarządzaniu i jakości oraz ich miejsce wśród innych dyscyplin P6U_W P6S_WG 

K_W02 pojęcia, teorie i metody badań stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości P6U_W P6S_WG 

K_W03 
cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego, wchodzącego w skład różnych struktur społecznych oraz mechanizmy oddziałujące na 

jego zachowania jako przedsiębiorcy, menedżera, pracownika i konsumenta 
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 
zasady działania organizacji gospodarczych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje 

zachodzące między nimi 
P6U_W P6S_WG 

K_W05 podstawowe metody, techniki i narzędzia planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i podejmowania decyzji P6U_W P6S_WG 

K_W06 standardowe metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych P6U_W P6S_WG 

K_W07 normy prawne, organizacyjne i etyczne kształtujące organizacje i relacje między nimi 
 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W08 
normy i standardy stosowane w różnych obszarach funkcjonowania organizacji (normy pracy, systemy jakości, standardy rachunkowości 

itp.) 
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 zasady komunikacji społecznej i prowadzenia negocjacji w organizacjach i ich otoczeniu P6U_W P6S_WG 

K_W10 zasady przejawiania i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6U_W P6S_WG 
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K_W11 wpływ digitalizacji na funkcjonowanie współczesnej gospodarki i organizacji działających w jej ramach P6U_W P6S_WK 

K_W12 podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego P6U_W P6S_WK 

K_W13 dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji P6U_W P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_U01 

wykorzystywać nabytą wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w organizacjach i ich otoczeniu 

oraz wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie ich oceny oraz krytycznej analizy i syntezy  

P6U_U P6S_UW 

K_U02 
analizować  i  prognozować procesy i  zjawiska organizacyjne i społeczne z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik ICT  
P6U_U P6S_UW 

K_U03 rozstrzygać dylematy związane z zarządzaniem organizacjami P6U_U P6S_UW 

K_U04 
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, przygotowywać prezentacje oraz prace pisemne dotyczące problemów 

związanych z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem nimi  
P6U_U P6S_UW 

K_U05 brać udział w  debacie, prezentować i  argumentować własne stanowisko, oceniać stanowiska innych uczestników   P6U_U P6S_UK 

K_U06 przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł P6U_U P6S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym w stopniu wymaganym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6U_U P6S_UK 

K_U08 planować i  organizować własną pracę oraz pracę wykonywaną w ramach zespołu P6U_U P6S_UO 

K_U09 samodzielnie planować i  realizować własne uczenie się przez całe życie P6U_U P6S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu 

K_K01 krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego P6U_K P6S_KK 

K_K02 uznawania znaczenia specjalistycznej wiedzy i opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i  praktycznych P6U_K P6S_KK 

K_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 

K_K04 skutecznego komunikowania się z otoczeniem, negocjowania i przekonywania    P6U_K P6S_KO 

K_K05 
uczestniczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów, w tym podejmowanych  na rzecz interesu publicznego i środowiska 

społecznego 
P6U_K P6S_KO 

K_K06 odpowiedzialnego pełnienia ról w zespołach, organizacjach i instytucjach P6U_K P6S_KO 

K_K07 przestrzegania zasad etyki zawodowej  i  wymagania tego od innych P6U_K P6S_KR 

K_K08 postępowania w sposób profesjonalny P6U_K P6S_KR 

 

 

 


