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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

Nazwa kierunku studiów: zarządzanie publiczne 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych z których 

został wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk 

humanistycznych 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla kierunku 

studiów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia: 

Symbole 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 

posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia zarządzania 

publicznego na gruncie nauk humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków 

rozwoju 

P6S_WG_1 

K_W02 

zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i 

kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i 

globalnym 

P6S_WG_2 

K_W03 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych 

współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych 
P6S_WG_2 

K_W04 
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów zorganizowanego działania 

formalnych i nieformalnych grup i społeczeństw 
P6S_WG/K_5 

K_W05 
zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami 

z perspektywy nauk humanistycznych 
P6S_WG_2 

K_W06 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat prawnych i finansowych aspektów 

działania organizacji 
P6S_WG/K_5 

K_W07 
zna na poziomie podstawowym i zaawansowanym  metody badań naukowych 

i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych 
P6S_WG_3 

K_W08 

ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych 

metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania publicznego w 

ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych 

P6S_WG_3 

K_W09 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6S_WK_4 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej P6S_WK_4 

K_W11 posiada wiedzę z zakresu kierowania ludźmi w organizacji  P6S_WG/K_5 

K_W12 
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych aspektów zarządzania 

publicznego w wybranych organizacjach 
P6S_WG/K_5 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

posiada umiejętność formułowania i analizowania problemów badawczych 

wynikających z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, 

środowiskowych i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie publiczne 

P6S_UW_1 



oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując 

dobór odpowiednich źródeł informacji 

K_U02 

potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego 

wytworzoną na gruncie nauk humanistycznych syntetyzować różne idee i 

poglądy 

P6S_UW_2 

K_U03 

potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami informacyjno-

komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i 

nietypowe zadania 

P6S_UW_I 

K_U04 
jest przygotowany do uczestniczenia w różnych formach partycypacji 

społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia 
P6S_UK_II 

K_U05 potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole P6S_UO_III 

K_U06 
potrafi posługiwać́ się̨ językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego  
P6S_UK_II 

K_U07 potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji P6S_UK_II 

K_U08 potrafi planować i organizować proces własnego uczenia się  P6S_UU_IV 

K_U09 

potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

wybranych wytworów kultury z zakresu zarządzania publicznego 

wytworzonych na gruncie nauk humanistycznych 

P6S_UW_2 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści P6S_KK_I 

K_K02 
uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych 
P6S_KK_I 

K_K03 
podejmuje działania i inspiruje innych do działania na rzecz lokalnych 

społeczności i interesu publicznego 
P6S_KO_II 

K_K04 jest przygotowany do przedsiębiorczego działania P6S_KO_II 

K_K05 
jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i 

wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych 
P6S_KR_III/1 

 

 

 

 

  


