OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia
PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki
Opis zakładanych efektów uczenia się 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 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 r. poz. 2218).

Symbol
efektu
kierunkowego

MSG1_W01

Absolwent studiów pierwszego stopnia

Odniesienie do
uniwersalnych
charakterystyk
poziomów
w PRK oraz
charakterystyk
drugiego stopnia PRK

WIEDZA
ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych,
P6U_W
w szczególności ekonomii i ich miejscu w systemie nauk, w tym
P6S_WG
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Przedmioty realizujące efekt

Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Prawo
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru

str. 1

MSG1_W02

zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową
i uporządkowaną wiedzę z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W03

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach i istotnych
elementach struktur i instytucji ekonomicznych, w tym
podmiotów gospodarczych i relacjach między nimi, w skali
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
ma uporządkowaną, podstawową wiedzę szczegółową z zakresu
wybranej specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze
zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zna zasady funkcjonowania rynku i
mechanizmu rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i
międzynarodowym

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W06

dysponuje podstawową i uporządkowaną wiedzą z zakresu
podstawowych obszarów funkcjonowania współczesnego
przedsiębiorstwa, w tym na rynku międzynarodowym

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK

MSG1_W07

posiada podstawową wiedzę o człowieku, jako jednostce
podejmującej decyzje ekonomiczne, działającym w strukturach
społecznych i jednostkach organizacyjnych, w szczególności
przedsiębiorstwach, w tym również prowadząc indywidualną
działalność gospodarczą

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W04

MSG1_W05

Finanse
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Europejska polityka konkurencji
Korespondencja finansowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe
Mikroekonomia I
Marketing
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej

P6U_W
P6S_WG

Seminarium dyplomowe
Przedmioty specjalnościowe (I stopień)

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK

Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bankowość
Handel światowy
Międzynarodowe transakcje handlowe
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Zarządzanie
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Mikroekonomia I
Marketing
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
str. 2

MSG1_W08

zna podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia
informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające
opisywać i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na
rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i
między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy
podejmowania decyzji

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK

MSG1_W09

ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i
instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które funkcjonują
na
rynku
międzynarodowym)
i
rządzących
nimi
prawidłowościach, a także o ich źródłach, naturze i zmianach

P6U_W
P6U_WG

MSG1_W10

posiada podstawową wiedzę o gospodarce światowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych, procesie ich ewolucji,
jej przyczynach i konsekwencjach

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W11

ma wiedzę o poglądach na temat struktur i procesach zmian
struktur i instytucji ekonomicznych (w szczególności tych, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym) oraz o przyczynach,
przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK

MSG1_W12

MSG1_W13

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk
ekonomicznych

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK
P6U_W
P6S_WG

Technologie informacyjne
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Analiza ekonomiczna
Marketing
Bankowość
Akademia Refinitiv
Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru
Seminarium dyplomowe
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Prawo
Marketing
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Makroekonomia I
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bankowość
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Akademia Refinitiv
Finanse
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Europejska polityka konkurencji
Własność intelektualna
Seminarium dyplomowe
Analiza ekonomiczna
Zarządzanie
Międzynarodowe transakcje handlowe
str. 3

ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem
gospodarczym na rynku międzynarodowym, w tym wiedzę z
zakresu
koncepcji
i
narzędzi
marketingowych
wykorzystywanych w tym zarządzaniu
posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W16

zna zasady zawierania i realizacji transakcji handlowych na
rynku międzynarodowym

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W17

posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań
finansowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, w tym zasad rachunkowości, analizy finansowej
oraz rozliczeń międzynarodowych

P6U_W
P6S_WG

MSG1_W14

MSG1_W15

P6U_W
P6S_WG
P6S_WK

Zarządzanie
Marketing
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium dyplomowe
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Finanse
Analiza ekonomiczna
Rozliczenia międzynarodowe
Akademia Refinitiv

UMIEJĘTNOŚCI

str. 4

MSG1_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne,
właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
gospodarczych, z zastosowaniem standardowych w naukach
ekonomicznych narzędzi

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK

MSG1_U02

umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce,
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów gospodarczych na
rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem
rynku Unii Europejskiej (w powiązaniu z wybraną specjalnością
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK

Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Finanse
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing
Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Akademia Refinitiv
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium dyplomowe
Mikroekonomia I
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Analiza ekonomiczna
Zarządzanie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing
Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji

str. 5

MSG1_U03

potrafi interpretować podstawowe problemy i procesy
współczesnej gospodarki światowej, ich przyczyny i przebieg

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK

MSG1_U04

potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów
gospodarczych zachodzących w gospodarce otwartej, potrafi
interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz
wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy i
zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod
i narzędzi w naukach ekonomicznych

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

MSG1_U05

prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i
standardami warunkującymi działalność gospodarczą, w tym
zasadami rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego
zadania z zakresu działalności przedsiębiorstw

P6U_U
P6S_UW
P6S_UO

Makroekonomia I
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Handel światowy
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Akademia Refinitiv
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium dyplomowe
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Finanse
Analiza ekonomiczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Europejska polityka konkurencji
Akademia Refinitiv
Seminarium dyplomowe
Własność intelektualna
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Prawo
Bankowość
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe

str. 6

MSG1_U06

umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych
wyzwań, rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
zawodowej oraz potrafi sprawnie rozwiązywać problemy
zawodowe

P6U_U
P6S_UW
P6S_UO
PS6_UU

MSG1_U07

potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między
podmiotami
gospodarczymi
a
innymi
instytucjami,
wchodzącymi
w
skład
otoczenia
krajowego
i
międzynarodowego i posiada umiejętność ich rozumienia

P6U_U
P6S_UW

MSG1_U08

potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym
narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych oraz
narzędzia marketingowe w celu diagnozowania procesów
gospodarczych i na tej podstawie podejmowania właściwych
decyzji ekonomicznych

P6U_U
P6S_UW

MSG1_U09

prawidłowo
posługuje
się
pojęciami
z
zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z
wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze)

P6U_U
P6S_UW
P6S_UO
PS6_UU

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Analiza ekonomiczna
Zarządzanie
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Finanse
Prawo
Marketing
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Technologie informacyjne
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Analiza ekonomiczna
Marketing
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Akademia Refinitiv
Seminarium dyplomowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Europejska polityka konkurencji
Akademia Refinitiv
Korespondencja finansowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe

str. 7

MSG1_U10

potrafi wykorzystywać podstawowe programy komputerowe w
zakresie pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy
zawodowej

P6U_U
P6S_UW
P6S_UO

MSG1_U11

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić
prawidłowo ich konsekwencje

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK

MSG1_U12

potrafi zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku
międzynarodowym, potrafi wybrać i zastosować odpowiednią
formę rozliczenia transakcji, analizować i oceniać przebieg
transakcji
posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach,
poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6U_U
P6S_UW
P6S_UO

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku
polskim i angielskim dotyczących wybranych zagadnień z
zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji
ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących wybranych
zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną
specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK

MSG1_U13

MSG1_U14

MSG1_U15

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK
PS6_UU

P6U_U
P6S_UK
P6S_UU

Technologie informacyjne
Marketing
Akademia Refinitiv
Seminarium dyplomowe
Finanse
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Korespondencja finansowa w języku angielskim
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Handel światowy
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium dyplomowe
Język obcy I
Język obcy II
Handel światowy
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe
Język obcy I
Język obcy II
Marketing
Handel światowy
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe
str. 8

MSG1_U16

MSG1_K01

ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych,
właściwych dla kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U
P6S_UK

Język obcy I
Język obcy II
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Akademia Refinitiv
Korespondencja biznesowa w języku angielskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i
P6U_K
Język obcy I
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i
P6S_KK
Język obcy II
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; wyznacza kierunki
Mikroekonomia I
własnego rozwoju i uczenia się
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Finanse
Analiza ekonomiczna
Prawo
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Akademia Refinitiv
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Przedmiot ogóloakademicki do wyboru
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium dyplomowe

str. 9

MSG1_K02

jest gotowy do pracy w zespole, w tym przyjmować różne role
zespołowe, posiada elementarne umiejętności organizacyjne,
które pozwalają na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych

P6U_K

MSG1_K03

ma świadomość właściwej komunikacji z otoczeniem, potrafi
odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność
za podejmowane działania

P6U_K
P6S_KO

Język obcy I
Język obcy II
Technologie informacyjne
Wychowanie fizyczne
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu
Marketing
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Korespondencja biznesowa w języku angielskim
Seminarium dyplomowe

str. 10

MSG1_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu

P6U_K
P6S_KO
P6S_KR

MSG1_K05

jest gotowy efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji
grupowych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania
współczesnych podmiotów gospodarczych w warunkach
postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i
rozwoju procesów integracyjnych

P6U_K
P6S_KK

MSG1_K06

Ma świadomość myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6U_K
P6S_KO
P6S_KR

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej
Finanse
Analiza ekonomiczna
Zarządzanie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Bankowość
Handel światowy
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Akademia Refinitiv
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Mikroekonomia I
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Europejska polityka konkurencji
Makroekonomia I
Marketing
Bankowość
Międzynarodowe transakcje handlowe
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Akademia Refinitiv
Seminarium dyplomowe
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MSG1_K07

ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym
w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem
różnorodności poglądów i kultur; kieruje się społeczną
odpowiedzialnością biznesu

P6U_K
P6S_KO
P6S_KR

Własność intelektualna
Prawo
Bankowość
Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru
Seminarium dyplomowe
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UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)
Zapisy – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne – należy odnosić do określonej dziedziny uczenia się lub do działalności zawodowej
POZIOM 6
P6U_W (WIEDZA, ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE):
•
w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi
•
różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności
P6U_U (UMIEJĘTNOŚCI, ABSOLWENT POTRAFI):
•
innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
•
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie
•
komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko
P6U_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE, ABSOLWENT JEST GOTÓW DO):
•
kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim,
•
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za
skutki tych działań
CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6 – 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWE
DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI PEŁNEJ NA POZIOMIE 4
załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
POZIOM 6
WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE,
ZAKRES I GŁĘBIA /KOMPLETNOŚĆ PERSPEKTYWY POZNAWCZEJ I ZALEŻNOŚCI:
P6S_WG – w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej
– właściwe dla programu kształcenia;
KONTEKST / UWARUNKOWANIA, SKUTKI:
P6S_WK – fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją,
w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI
WYKORZYSTANIE WIEDZY / ROZWIĄZYWANE PROBLEMY I WYKONYWANE ZADANIA
P6S _UW – wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
– właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
KOMUNIKOWANIE SIĘ / ODBIERANIE I TWORZENIE WYPOWIEDZI, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W ŚRODOWISKU NAUKOWYM I POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM:
P6S_UK – komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii,
– brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich,
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– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
ORGANIZACJA PRACY / PLANOWANIE I PRACA ZESPOŁOWA
P6S_UO – planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;
UCZENIE SIĘ /PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I ROZWOJU INNYCH OSÓB
P6S_UU – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO
OCENY / KRYTYCZNE PODEJŚCIE
P6S_KK – krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
– uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH I DZIAŁANIE NA RZECZ INTERESU PUBLICZNEGO
P6S_KO – wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
– inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
ROLA ZAWODOWA / NIEZALEŻNOŚĆ I ROZWÓJ ETOSU
P6S_KR - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
– dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
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