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Załącznik nr  1 

do Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Nr 139/22 

z dnia 9 maja 2022 r 

 

 

 

1. Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych 
charakterystyk pierwszego stopnia oraz charakterystyk drugiego stopnia 
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 

Nazwa kierunku studiów:  

Poziom:  

Profil:  

Zarządzanie biznesowe 

Studia pierwszego stopnia 

Praktyczny 

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
uniwersalnych 

charakterystyk I 
stopnia oraz 

charakterystyk  
II stopnia PRK  

poziom kwalifikacji 6 

Wiedza 

ZB1_W01 

Ma wiedzę o charakterze i historycznej ewolucji nauk o 
zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk społecznych i 
relacjach do innych nauk. W zaawansowanym stopniu zna i 
rozumie systemowe ujęcie organizacji oraz społeczno-
gospodarcze uwarunkowania zarządzania. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W02 

Ma wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych i ich historycznej 
ewolucji. W zaawansowanym stopniu zna i rozumie główne 
pojęcia i nurty współczesnej ekonomii oraz uwarunkowania 
procesów gospodarowania w warunkach ograniczoności 
zasobów. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W03 
W zaawansowanym stopniu zna i rozumie mechanizmy 
funkcjonowania gospodarki rynkowej w warunkach globalizacji 
oraz współczesne trendy w zakresie cyfryzacji gospodarki.   

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W04 

Ma wiedzę o człowieku w aspektach psychologicznym, 
socjologicznym i etycznym, a także o motywach jego zachowań 
w organizacji. W stopniu zaawansowanym zna i rozumie 
mechanizmy i narzędzia realizacji funkcji kierowniczych oraz 
metody zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w warunkach 
ryzyka.  

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W05 

Zna zasady gospodarowania finansami przedsiębiorstw oraz 
zarządzania nimi. W zaawansowanym stopniu zna i rozumie 
zależności występujące między różnymi ogniwami systemu 
finansowego państwa i ich wpływ na finanse przedsiębiorstw. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W06 

Ma wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, 
matematyki finansowej, statystyki, ekonometrii i badań 
operacyjnych umożliwiającą w zaawansowanym stopniu 
rozwiązywanie w praktyce złożonych problemów z zakresu 
zarządzania.  

P6U_W 
P6S_WG 
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ZB1_W07 

W stopniu zaawansowanym zna zasady funkcjonowania 
przedsiębiorstw w globalnej gospodarce, z uwzględnieniem 
ryzyka prowadzenia działalności w skali międzynarodowej i 
zasad zrównoważonego rozwoju. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W08 

Zna teorie organizacji i zarządzania oraz ich ewolucję. W 
zaawansowanym stopniu identyfikuje metody i instrumenty 
zarządzania organizacjami, w tym zarządzania ryzykiem i 
controllingu, w warunkach nowoczesnej gospodarki cyfrowej. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W09 

Zna i interpretuje obowiązujące normy prawne dotyczące 
tworzenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej (z 
uwzględnieniem e-commerce) w obszarach: sprawozdawczości 
finansowej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych 
osobowych i informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W10 

Ma wiedzę w zakresie informatyki i programowania, 
umożliwiającą w stopniu zaawansowanym jej praktyczne 
wykorzystanie do  gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i 
analizy danych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W11 
Zna metody i narzędzia marketingowe oraz PR-owe 
umożliwiające w zaawansowanym stopniu realizację celów 
biznesowych, z uwzględnieniem systemów e-commerce. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W12 
Ma wiedzę o metodach i narzędziach komunikacji społecznej i 
negocjacjach, umożliwiającą ich praktyczne wykorzystanie w 
procesie zarządzania organizacjami. Zna zasady kultury języka. 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W13 

Posiada szczegółową wiedzę o metodach, technikach i 
narzędziach zarządzania: produkcją, jakością, innowacjami, 
projektami i ryzykiem (w tym opartych na ICT), umożliwiającą w 
stopniu zaawansowanym ich praktyczne wykorzystanie na 
poziomie operacyjnym i strategicznym. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W14 

Ma wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych naukom o 
zarządzaniu i jakości, umożliwiającą w zaawansowanym 
stopniu identyfikację złożonych zależności między nimi, 
niezbędną dla wykształcenia kompetentnego menedżera. 

P6U_W 
P6S_WG 

ZB1_W15 
Ma praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu i zarządzaniu 
przedsiębiorstwem zdobytą w ramach praktyk studenckich.  

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

ZB1_W16 

Ma wiedzę na temat metodyki tworzenia opracowań 
badawczych, podejmujących praktyczne problemy organizacji i 
zarządzania przedsiębiorstw. Zna i rozumie w zaawansowanym 
stopniu zasady tworzenia logicznej struktury takiego 
opracowania oraz właściwego przygotowania go pod względem 
merytorycznym. 

P6U_W 
P6S_WG 

Umiejętności 

ZB1_U01 

Potrafi dokonać krytycznej analizy mikro- i makrootoczenia 
społeczno-gospodarczego organizacji oraz jej powiązań z 
gospodarką światową z wykorzystaniem właściwych metod i 
narzędzi w celu podejmowania decyzji zarządczych z 
uwzględnieniem ryzyka i niepewności. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U02 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania złożonych 
i nietypowych problemów pojawiających się w organizacji i jej 
otoczeniu oraz zastosować adekwatne metody i narzędzia ich 
rozwiązywania na poziomie strategicznym i operacyjnym. 

P6U_U 
P6S_UW 
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ZB1_U03 

Potrafi uczyć się pozyskując informacje z różnych źródeł. Potrafi 
dokonać właściwego doboru i selekcji potrzebnych informacji, 
ich analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i 
uzasadniać opinie w ramach pracy indywidualnej oraz 
zespołowej. Potrafi planować własny rozwój zawodowy. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 
P6S_UU 

ZB1_U04 

Potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować badania 
empiryczne, realizowane w trybie pracy indywidualnej oraz 
zespołowej. Potrafi opracować, zaprezentować i uzasadnić 
uzyskane wyniki z wykorzystaniem innowacyjnych metod i 
narzędzi multimedialnych. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UU 

ZB1_U05 

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi 
samodzielnie opracować i przedstawić, w różnych formach, 
zagadnienia na zadany temat, w szczególności w zakresie 
studiowanego kierunku. 

P6U_U 
P6S_UK 

ZB1_U06 

W procesie podejmowania decyzji zarządczych i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów organizacji, potrafi dobrać i 
wykorzystać właściwe modele i metody: matematyczne, 
statystyczne i ekonometryczne. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U07 

Potrafi wykorzystać poznane systemy, programy i narzędzia 
informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i 
syntezy oraz prezentacji danych w rozwiązywaniu złożonych 
problemów praktycznych w działalności menedżerskiej. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U08 
Posiada umiejętność postępowania zgodnie z normami 
prawnymi i etycznymi regulującymi życie społeczne  
i gospodarcze oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U09 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji i 
danych osobowych oraz chronić własność intelektualną. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U10 

Umie zaprojektować, obsługiwać i rozwijać system e-commerce 
szczególnie w zakresie: wirtualnej sprzedaży i obsługi klienta, 
działań marketingowych z wykorzystaniem social media, 
pozycjonowania stron internetowych. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

ZB1_U11 

Ma umiejętność komunikowania się z otoczeniem z użyciem 
specjalistycznej terminologii, a także prowadzenia negocjacji i 
dyskutowania, z poszanowaniem kultury języka i etykiety 
biznesowej.  

P6U_U 
P6S_UK 

ZB1_U12 
Umie tworzyć i podtrzymywać partnerskie relacje 
interpersonalne i biznesowe z uwzględnieniem różnorodności 
kulturowej. 

P6U_U 
P6S_UK 
P6S_UO 

ZB1_U13 
Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi i budować zespoły 
współpracujących ze sobą ludzi (w tym także wirtualnie). 

P6U_U 
P6S_UK 
P6S_UO 

ZB1_U14 

Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do 
zarządzania produkcją i jakością, szczególnie w warunkach 
ryzyka i niepewności. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

ZB1_U15 

Umie działać kreatywnie. Potrafi identyfikować, oceniać i 
kontrolować ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej na 
poziomie operacyjnym i strategicznym oraz dobrać adekwatne 
metody zarządzania nim. 

P6U_U 
P6S_UW 
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ZB1_U16 

Z wykorzystaniem właściwych źródeł informacji potrafi 
przeprowadzić analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa. Umie 
dokonać krytycznej oceny wyników tej analizy na potrzeby 
podejmowania decyzji menedżerskich. 

P6U_U 
P6S_UW 

ZB1_U17 
Umie zidentyfikować miejsce i rolę przedsiębiorstwa w systemie 
finansowym państwa oraz tworzyć relacje gospodarcze z innymi 
podmiotami, w tym w skali międzynarodowej. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

ZB1_U18 

Potrafi przeprowadzać badania rynkowe oraz wykorzystywać 
metody i narzędzia marketingowe, PR-owe do realizacji celów 
biznesowych na różnych rynkach, w zmiennych warunkach 
otoczenia. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

ZB1_U19 
Potrafi wykorzystać środowisko wirtualne w pracy zawodowej, 
w tym z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

ZB1_U20 

Ma umiejętność wykorzystania wiedzy, nabytej podczas praktyk 
zawodowych, do identyfikowania i rozwiązywania złożonych 
problemów oraz wykonywania typowych zadań z zakresu 
zarządzania. 

P6U_U 
P6S_UW 

Kompetencje społeczne 

ZB1_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w 
związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-
gospodarczymi i technologicznymi w skali krajowej i 
międzynarodowej. 

P6U_K 
P6S_KK 

ZB1_K02 

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz do 
skutecznego komunikowania się w ramach pełnionych ról 
organizacyjnych i społecznych, z poszanowaniem etyki 
zawodowej i z uwzględnieniem interesu społecznego. 

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 

ZB1_K03 

Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji i działania 
w sposób przedsiębiorczy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
nauk o zarządzaniu i jakości. Rozumie konieczność  
wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz 
interesu publicznego i środowiska naturalnego. 

P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KO 

ZB1_K04 

Jest świadomy roli i znaczenia wiedzy z zakresu nauk o 
zarządzaniu i jakości, nauk ekonomicznych, nauk społecznych, 
nauk ścisłych oraz języków obcych, w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w działalności 
menedżerskiej. Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów. 

P6U_K 
P6S_KK 

ZB1_K05 

Jest gotów do inicjowania działań i współpracy przy tworzeniu i 
realizacji projektów z zakresu zarządzania, z uwzględnieniem 
problematyki społecznej oraz ze świadomością obowiązujących 
ograniczeń prawnych i ekonomicznych. 

P6U_K 
P6S_KO 

ZB1_K06 

Jest gotów do przestrzegania zasad poszanowania autorstwa 
przy korzystaniu z wiedzy eksperckiej oraz zgodnego z prawem 
wykorzystywania utworów chronionych w działalności 
menedżerskiej. 

P6U_K 
P6S_KR 

ZB1_K07 

Jest gotów do upowszechniania i obrony własnych poglądów,  
z szacunkiem dla odmiennych stanowisk i kultur, w środowisku 
pracy oraz poza nim. Skutecznie wykorzystuje i rozwija swoje 
zdolności interpersonalne. 

P6U_K 
P6S_KR 
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ZB1_K08 

Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy i jej wykorzystania w 
zakresie kierowania ludźmi i organizowania działań 
odpowiedzialnych społecznie w warunkach stresu, ryzyka i 
niepewności. 

P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KO 

ZB1_K09 

Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za skutki pracy 
własnej i kierowanych zespołów z jednoczesnym uwzględnieniem 
potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa, zobowiązań społecznych i 
interesu publicznego.  

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 

ZB1_K10 
Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej w 
działalności menedżerskiej i wymagania tego od innych. Dba o 
dorobek i wizerunek przedsiębiorstwa oraz tradycje zawodu. 

P6U_K 
P6S_KR 

 


