OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I 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.

Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

Odniesienie do:
-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK
oraz
-charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

Przedmioty realizujące dany efekt

WIEDZA
MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w
szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

P6S_WG

Gospodarka a środowisko
Socjologia
Psychologia społeczna
Mikroekonomia I
Makroekonomia I
1

MSG1_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce
światowej oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych,
rozumie proces ich ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

P6S_WG

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych
elementach struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz
instytucji publicznych

P6S_WG

Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
MSG
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Handel światowy
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru:
Zastosowanie matematyki w ekonomii i
zarządzaniu
Zarządzanie
Prawo
Mikroekonomia I
MSG
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Finanse
Zarządzanie
Prawo
Handel światowy
Język obcy I
Język obcy II
MSG
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Finanse
Zarządzanie
Prawo
MSG
Bankowość
Handel światowy
Prawo cywilne i handlowe
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MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych
P6S_WK
form przedsiębiorczości

MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi
i instytucjami publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej

P6S_WK

MSG1_W07

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i
międzynarodowym

P6S_WK

MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w
tym strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną
odpowiedzialność biznesu

P6S_WK

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub
prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą

P6S_WK

Funkcjonowanie UE
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Mikroekonomia I
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
MSG
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Handel światowy
Funkcjonowanie UE
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru:
Gospodarka a środowisko
Psychologia społeczna
Międzynarodowe transakcje handlowe
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Zarządzanie
MSG
Handel światowy
Międzynarodowe transakcje handlowe
Seminarium licencjackie
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Gospodarka a środowisko
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru:
Gospodarka a środowisko
Socjologia
Psychologia społeczna
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MSG1_W10

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

P6S_WG

MSG1_W11

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)

P6S_WK

MSG1_W12

ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania
oraz źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i
organizacji gospodarczych (w szczególności tych, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym), rozumie przyczyny,
przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian

P6S_WK

Zarzadzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Prawo
Marketing
Technologie informacyjne
Zastosowanie matematyki w ekonomii i
zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Analiza ekonomiczna
Akademia LSEG
Metodologia i źródła informacji naukowej.
Przygotowanie pracy licencjackiej
Mikroekonomia I
Prawo
Prawo cywilne i handlowe
Własność intelektualna
Funkcjonowanie UE
Europejska polityka konkurencji
MSG
Międzynarodowe transakcje handlowe
Seminarium licencjackie
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zarządzanie
Prawo
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
MSG
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
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MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania
podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii
Europejskiej

P6S_WK

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6S_WK

MSG1_W15

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem
gospodarczym na rynku międzynarodowym, zna i rozumie
strategie oraz narzędzia marketingowe wykorzystywane w tym
zarządzaniu

Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Europejska polityka konkurencji
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Marketing
Międzynarodowe transakcje handlowe
Własność intelektualna
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Metodologia i źródła informacji naukowej.
Przygotowanie pracy licencjackiej
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Seminarium licencjackie
Marketing
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

P6S_WG

MSG1_W17

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

P6S_WK

Międzynarodowe transakcje handlowe
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo cywilne i handlowe
Korespondencja biznesowa w języku
angielskim
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Rozliczenia międzynarodowe
Finanse
Bankowość
Analiza ekonomiczna
Akademia LSEG
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UMIEJĘTNOŚCI

MSG1_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
gospodarcze i społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz
powiązania między tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej
wiedzy z ekonomii, finansów i międzynarodowych stosunków
gospodarczych

P6S_UW

MSG1_U02

potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie
dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także
prognozować zjawiska i procesy gospodarcze z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi stosowanych w naukach
ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U03

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące
między podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi,
wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego,
korzystając z posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie
oceniać te powiązania i proponować kierunki dalszego ich rozwoju
lub zmian

P6S_UW

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Finanse
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Akademia LSEG
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
MSG
Zastosowanie matematyki w ekonomii i
zarządzaniu
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Finanse
Analiza ekonomiczna
Akademia LSEG
Bankowość
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zarządzanie
Podstawy polityki gospodarczej i
społecznej
Finanse
Prawo
MSG
Marketing
Bankowość
Handel światowy
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MSG1_U04

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii
do analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na
rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
Unii Europejskiej

P6S_UW

MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami
rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu
działalności przedsiębiorstw

P6S_UW

MSG1_U06

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo
ocenić ich konsekwencje

P6S_UW

Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Funkcjonowanie UE
Europejska polityka konkurencji
Analiza ekonomiczna
Seminarium magisterskie
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Zarzadzanie w biznesie międzynarodowym
MSG
Bankowość
Finanse
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Funkcjonowanie UE
Europejska polityka konkurencji
Analiza ekonomiczna
Zastosowanie matematyki w ekonomii i
zarządzaniu
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Własność intelektualna
Prawo
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Międzynarodowe transakcje handlowe
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
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MSG1_U07

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku
międzynarodowym, wybrać i zastosować odpowiednią formę
rozliczenia transakcji, analizować i krytycznie oceniać przebieg
transakcji

P6S_UW

MSG1_U08

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz
techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy
danych, niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania
procesów gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji
ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym
kulturowo otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z
wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze)

P6S_UK

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne
stanowisko, popierając je argumentacją opartą na wybranych
teoriach, poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych

MSG1_U11

ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych,
właściwe dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze,
P6S_UK
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z
wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze), z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, ujęć
teoretycznych i metodologicznych, zasad gromadzenia danych z
różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad formułowania tez

P6S_UK

P6S_UK

Międzynarodowe transakcje handlowe
Rozliczenia międzynarodowe
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Technologie informacyjne
Marketing
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Akademia LSEG
Korespondencja biznesowa w języku
angielskim
Język obcy I
Język obcy II
Handel światowy
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Funkcjonowanie UE
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Korespondencja biznesowa w języku
angielskim
Język obcy I
Język obcy II
Metodologia i źródła informacji naukowej.
Przygotowanie pracy licencjackiej
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Język obcy I
Język obcy II
Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie
8

badawczych, wnioskowania na bazie literatury naukowej i danych
faktograficznych oraz dokonywania porównań międzynarodowych

MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych
zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
P6S_UK
międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, specjalistycznej terminologii,
zasad gromadzenia różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji
oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz
organizować zadania związane z ich realizacją, a także
monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz
umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i
techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz skłonność do
interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się

P6S_UU

Metodologia i źródła informacji naukowej.
Przygotowanie pracy licencjackiej
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych
Język obcy I
Język II
Technologie informacyjne
Międzynarodowe transakcje handlowe
Seminarium licencjackie
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Seminarium licencjackie
Język obcy I
Własność intelektualna
Technologie informacyjne
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru:
Gospodarka a środowisko
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Prawo
Język obcy II
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
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Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Europejska polityka konkurencji
Seminarium licencjackie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w
procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich
samodzielnym rozwiązaniem

P6S_KK

MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest
gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe
życie

P6S_KK

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznospołecznych, potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne,
ekologiczne, polityczne i społeczne

P6S_KK

Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
MSG
Finanse
Bankowość
Zarządzanie
Prawo
Technologie informacyjne
Seminarium licencjackie
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
MSG
Prawo
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Seminarium licencjackie
Prawo
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Zarządzanie
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Finanse
Analiza ekonomiczna
Funkcjonowanie UE
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MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje
się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
P6S_KK
kreatywnego myślenia, jest odporny na porażki, umie
identyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko ich wystąpienia

MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz
różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Zarządzanie
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Marketing
Finanse
Analiza ekonomiczna
Międzynarodowe transakcje handlowe
Systemy informacyjne sprawozdawczości
finansowej
Analiza ekonomiczna
Zastosowanie matematyki w ekonomii i
zarządzaniu
Finanse
Zarządzanie
Własność intelektualna
Marketing
Bankowość
Podstawy polityki gospodarczej i społecznej
Handel światowy
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynarodowe transakcje handlowe
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Europejska polityka konkurencji
Akademia LSEG
Metody i narzędzia opisu systemów
gospodarczych

11

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

Zarządzanie
Własność intelektualna
Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru:
Gospodarka a środowisko
Prawo
Prawo cywilne i handlowe w wymianie
międzynarodowej
Zarządzanie konfliktem w otoczeniu
międzynarodowym
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Seminarium licencjackie
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: FINANSE MIĘDZYNARODOWE i BANKOWOŚĆ
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.

Odniesienie do:

Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK
oraz
-charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

Przedmioty realizujące dany
efekt

WIEDZA

1

MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w
szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

MSG1_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce światowej
oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych, rozumie proces ich
ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

P6S_WG

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach
struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

Psychologia w finansach
P6S_WG
Ryzyko w banku
Finansowanie łańcucha dostaw
Koniunktura gospodarcza
Finansowanie łańcucha dostaw
Koniunktura gospodarcza
E-biznes w gospodarce globalnej
P6S_WG

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
Podatki w działalności
gospodarczej

P6S_WK

E-biznes w gospodarce globalnej
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw

MSG1_W06

MSG1_W07

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej
zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym

E-biznes w gospodarce globalnej
P6S_WK

Analiza przypadków biznesowych
Bankowość korporacyjna

P6S_WK

Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
Rynek ubezpieczeń gospodarczych

2

Bankowość inwestycyjna
Koniunktura gospodarcza
MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym
strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność
biznesu

P6S_WK

Bankowość korporacyjna
Rynek ubezpieczeń gospodarczych

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub prowadzącej
indywidualną działalność gospodarczą

Psychologia w finansach
P6S_WK

Analiza przypadków biznesowych
Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
E-biznes w gospodarce globalnej

MSG1_W10

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

Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
P6S_WG

Analiza przypadków biznesowych
Bankowość inwestycyjna
Bankowość korporacyjna
Koniunktura gospodarcza

MSG1_W11

MSG1_W12

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)

P6S_WK

ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz
źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji
gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku

P6S_WK

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Bankowość inwestycyjna

3

międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian
Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym

MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej

P6S_WK

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6S_WK

MSG1_W15

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, zna i rozumie strategie oraz narzędzia
marketingowe wykorzystywane w tym zarządzaniu

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

Rynek ubezpieczeń gospodarczych

E-biznes w gospodarce globalnej
Podatki w działalności
gospodarczej

P6S_WG

Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
Podatki w działalności
gospodarczej

MSG1_W17

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

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
P6S_WK

Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
Ryzyko w banku
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Finansowanie łańcucha dostaw

4

Bankowość inwestycyjna
Bankowość korporacyjna

UMIEJĘTNOŚCI
Podatki w działalności
gospodarczej

MSG1_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze i
społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz powiązania między
tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej wiedzy z ekonomii, finansów i
międzynarodowych stosunków gospodarczych

Koniunktura gospodarcza
P6S_UW

Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
Psychologia w finansach
Analiza przypadków biznesowych

MSG1_U02

MSG1_U03

MSG1_U04

potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane
statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować zjawiska
i procesy gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i
narzędzi stosowanych w naukach ekonomicznych

Analiza przypadków biznesowych
P6S_UW

Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość inwestycyjna
Koniunktura gospodarcza

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi, wchodzącymi w
skład otoczenia krajowego i międzynarodowego, korzystając z
posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie oceniać te powiązania
i proponować kierunki dalszego ich rozwoju lub zmian

P6S_UW

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do
analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku

P6S_UW

Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Bankowość korporacyjna
Koniunktura gospodarcza
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
5

międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii
Europejskiej

MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w
celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności
przedsiębiorstw

Rynek ubezpieczeń gospodarczych
Bankowość inwestycyjna
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
P6S_UW

Rynek ubezpieczeń gospodarczych
Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
E-biznes w gospodarce globalnej

MSG1_U06

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić
ich konsekwencje

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
P6S_UW

Ryzyko w banku
Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna

MSG1_U07

MSG1_U08

MSG1_U09

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym,
wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji,
analizować i krytycznie oceniać przebieg transakcji

Podatki w działalności gospodarczej
P6S_UW

Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
E-biznes w gospodarce globalnej

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz
techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych,
niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów
gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

P6S_UW

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym
kulturowo otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych

P6S_UK

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
Analiza przypadków biznesowych
Podatki w działalności gospodarczej

6

stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
Psychologia w finansach

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne stanowisko,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach
różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6S_UK

MSG1_U11

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

P6S_UK

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym,
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych,
zasad gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji,
zasad formułowania tez badawczych, wnioskowania na bazie literatury
naukowej i danych faktograficznych oraz dokonywania porównań
międzynarodowych

P6S_UK

MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień ustnych w
języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, specjalistycznej terminologii, zasad gromadzenia
różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na
bazie literatury naukowej

Bankowość inwestycyjna

Ryzyko w banku
P6S_UK

Psychologia w finansach
Analiza przypadków biznesowych
Bankowość inwestycyjna

7

E-biznes w gospodarce globalnej
MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Psychologia w finansach
Analiza przypadków biznesowych

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować
zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się

P6S_UU

E-biznes w gospodarce globalnej
Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw

Psychologia w finansach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rynek dłużnych instrumentów
finansowych
MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w
procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym
rozwiązaniem

Ryzyko w banku
P6S_KK

Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Psychologia w finansach
Analiza przypadków biznesowych

MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów
do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

Koniunktura gospodarcza
P6S_KK

Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym

8

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno- społecznych,
potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne
i społeczne

P6S_KK

Bankowość inwestycyjna
E-biznes w gospodarce globalnej
Rynek ubezpieczeń gospodarczych

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego
myślenia, jest odporny na porażki, umie identyfikować zagrożenia oraz
ocenić ryzyko ich wystąpienia

Analiza przypadków biznesowych
P6S_KK

Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
Bankowość inwestycyjna
Koniunktura gospodarcza

9

Podatki w działalności
gospodarczej
Ryzyko w banku
MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne warianty rozwiązań
związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw
Psychologia w finansach
Finansowanie łańcucha dostaw
Bankowość korporacyjna
Podatki w działalności
gospodarczej

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością
biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK Fundusze inwestycyjne na rynku
międzynarodowym
Psychologia w finansach

10

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: HANDEL ZAGRANICZNY
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.

Odniesienie do:

Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK
oraz

Przedmioty realizujące dany efekt

- charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

WIEDZA

1

MSG1_W01

MSG1_W02

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w
szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG
Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
P6S_WG

Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Koniunktura gospodarcza

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce
światowej oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych,
rozumie proces ich ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych
elementach struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz
instytucji publicznych

P6S_WG

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych
form przedsiębiorczości

P6S_WK

MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi
i instytucjami publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej

P6S_WK

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu

P6S_WK

MSG1_W07

P6S_WG

Koniunktura gospodarcza
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym

Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym
Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw

2

rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i
międzynarodowym

MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w
tym strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną
odpowiedzialność biznesu

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub
prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą

MSG1_W10

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

Ubezpieczenia gospodarcze
Koniunktura gospodarcza
P6S_WK

P6S_WK

Komunikacja w biznesie
międzynarodowym
Ubezpieczenia gospodarcze
Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym

P6S_WG

Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Badania rynków zagranicznych
Koniunktura gospodarcza

MSG1_W11

MSG1_W12

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)
ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania
oraz źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i
organizacji gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują
na rynku międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i
konsekwencje tych zmian

P6S_WK

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą

P6S_WK

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
Badania rynków zagranicznych

3

Konkurencyjność międzynarodowa
Ubezpieczenia gospodarcze

MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania
podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii
Europejskiej

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
P6S_WK

Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą
Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym
Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

MSG1_W15

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem
gospodarczym na rynku międzynarodowym, zna i rozumie
strategie oraz narzędzia marketingowe wykorzystywane w tym
zarządzaniu

P6S_WK
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

P6S_WG

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
4

MSG1_W17

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

P6S_WK

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
gospodarcze i społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz
powiązania między tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej
wiedzy z ekonomii, finansów i międzynarodowych stosunków
gospodarczych

P6S_UW

MSG1_U02

potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie
dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także
prognozować zjawiska i procesy gospodarcze z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi stosowanych w naukach
ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U03

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi,
wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i międzynarodowego,
korzystając z posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie
oceniać te powiązania i proponować kierunki dalszego ich rozwoju
lub zmian

MSG1_U04

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do
analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na
rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku
Unii Europejskiej

MSG1_U01

Ubezpieczenia gospodarcze
Badania rynków zagranicznych
Koniunktura gospodarcza

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
P6S_UW

Koniunktura gospodarcza

Konkurencyjność międzynarodowa
P6S_UW

Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Koniunktura gospodarcza
5

Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym

MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami
rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu
działalności przedsiębiorstw

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
P6S_UW

Ubezpieczenia gospodarcze
Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą
Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym

MSG1_U06

MSG1_U07

MSG1_U08

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo
ocenić ich konsekwencje

P6S_UW

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku
międzynarodowym, wybrać i zastosować odpowiednią formę
rozliczenia transakcji, analizować i krytycznie oceniać przebieg
transakcji

P6S_UW

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz
techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy
danych, niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania

P6S_UW

Ubezpieczenia gospodarcze
Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym
Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw

6

procesów gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji
ekonomicznych

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym
kulturowo otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością
na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6S_UK

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne
stanowisko, popierając je argumentacją opartą na wybranych
teoriach, poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6S_UK

MSG1_U11

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

P6S_UK

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z
wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze), z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, ujęć
teoretycznych i metodologicznych, zasad gromadzenia danych z
różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad formułowania tez
badawczych, wnioskowania na bazie literatury naukowej i danych
faktograficznych oraz dokonywania porównań międzynarodowych

P6S_UK

MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień
ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych
zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, specjalistycznej terminologii,

P6S_UK

Komunikacja w biznesie
międzynarodowym

7

zasad gromadzenia różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji
oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej
Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz
organizować zadania związane z ich realizacją, a także
monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz
umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i
techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz skłonność do
interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się

P6S_UU

Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym

MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w
procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich
samodzielnym rozwiązaniem

P6S_KK

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym

MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest
gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe
życie

P6S_KK

Koniunktura gospodarcza

8

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomicznospołecznych, potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne,
ekologiczne, polityczne i społeczne

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
P6S_KK

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym

Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje
się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
kreatywnego myślenia, jest odporny na porażki, umie
identyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko ich wystąpienia

Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
P6S_KK

Przedsiębiorczość na rynku
międzynarodowym
Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą
Badania rynków zagranicznych
Koniunktura gospodarcza
Procedury i dokumenty w handlu
zagranicznym

MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz
różne warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

Transport i spedycja w handlu
międzynarodowym
Zarządzanie międzynarodowym
łańcuchem dostaw
Ubezpieczenia gospodarcze
9

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

Obsług celna obrotu towarowego z
zagranicą

10

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: MARKETING MIĘDZYNARODOWY
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.

Odniesienie do:

Symbole efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK
oraz
-charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

Przedmioty realizujące dany
efekt

WIEDZA

1

MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności
ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych

P6S_WG

MSG1_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce światowej oraz
międzynarodowych stosunkach gospodarczych, rozumie proces ich
ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

P6S_WG

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach
struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

P6S_WG

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

P6S_WK

MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej

P6S_WK

MSG1_W07

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym

P6S_WK

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym
strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność biznesu

P6S_WK

MSG1_W08

Koniunktura gospodarcza
Sprzedaż i negocjacje
Techniki prezentacji biznesowej
Koniunktura gospodarcza
Wskaźniki marketingowe

Sprzedaż i negocjacje
Wskaźniki marketingowe
Komunikacja marketingowa
eMarketing
Koniunktura gospodarcza
Komunikacja marketingowa
Techniki prezentacji biznesowej

2

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub prowadzącej
indywidualną działalność gospodarczą

P6S_WK

MSG1_W10

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

P6S_WG

MSG1_W11

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)

P6S_WK

MSG1_W12

ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz
źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji
gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku
międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian

P6S_WK

Badania marketingowe

MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej

P6S_WK

Produkt, marka i polityka cenowa

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6S_WK

MSG1_W15

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, zna i rozumie strategie oraz narzędzia
marketingowe wykorzystywane w tym zarządzaniu

Marketing usług
Postępowanie nabywców

Badania marketingowe
Koniunktura gospodarcza
Marketing usług
Postępowanie nabywców
Marketing polityczny

eMarketing
Marketing polityczny
Produkt, marka i polityka cenowa
Symulacje rynkowe

3

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

P6S_WG

MSG1_W17

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

P6S_WK

Symulacje rynkowe

UMIEJĘTNOŚCI
MSG1_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze i
społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz powiązania między
tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej wiedzy z ekonomii, finansów i
międzynarodowych stosunków gospodarczych

P6S_UW

MSG1_U02

potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane
statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować zjawiska i
procesy gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
stosowanych w naukach ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U03

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi, wchodzącymi w
skład otoczenia krajowego i międzynarodowego, korzystając z posiadanej
wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie oceniać te powiązania i
proponować kierunki dalszego ich rozwoju lub zmian

P6S_UW

MSG1_U04

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do
analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii
Europejskiej

P6S_UW

MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w

P6S_UW

Badania marketingowe
Koniunktura gospodarcza

Sprzedaż i negocjacje

Komunikacja marketingowa
Marketing polityczny
Koniunktura gospodarcza
Produkt, marka i polityka cenowa
Koniunktura gospodarcza

4

celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności
przedsiębiorstw
MSG1_U06

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z działalnością
międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić ich
konsekwencje

P6S_UW

MSG1_U07

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym,
wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji, analizować
i krytycznie oceniać przebieg transakcji

P6S_UW

MSG1_U08

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki
i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych
w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów gospodarczych oraz
podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

P6S_UW

eMarketing

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo
otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6S_UK

Marketing usług

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne stanowisko,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach
różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6S_UK

Techniki prezentacji biznesowej

MSG1_U11

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

P6S_UK

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym,
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem

P6S_UK

Wskaźniki marketingowe
Symulacje rynkowe

5

specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych,
zasad gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad
formułowania tez badawczych, wnioskowania na bazie literatury naukowej
i danych faktograficznych oraz dokonywania porównań
międzynarodowych

MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień ustnych w
języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, specjalistycznej terminologii, zasad gromadzenia
różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na
bazie literatury naukowej

P6S_UK

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować
zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się

P6S_UU

Postępowanie nabywców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie
identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

P6S_KK
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MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów
do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

P6S_KK

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno- społecznych,
potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i
społeczne

P6S_KK

Koniunktura gospodarcza

Sprzedaż i negocjacje
Badania marketingowe
Komunikacja marketingowa
Produkt, marka i polityka cenowa

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego myślenia,
jest odporny na porażki, umie identyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko
ich wystąpienia

Symulacje rynkowe
P6S_KK

Marketing usług
Postępowanie nabywców
eMarketing
Wskaźniki marketingowe
Marketing polityczny
Koniunktura gospodarcza
Techniki prezentacji biznesowej

MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne
warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

7
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA
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.

Odniesienie do:
Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK oraz
-charakterystyk
drugiego stopnia PRK

Przedmioty realizujące
dany efekt

WIEDZA
MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w
szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

P6S_WG

Zachowania konsumentów i
marketing relacyjny
Międzynarodowy rozwój
gospodarczy
Logistyka marketingowa

1

MSG1_W02
MSG1_W03

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych
ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce światowej
oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych, rozumie proces ich
ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje
ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach
struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

P6S_WG
P6S_WG

Symulacje i gry menedżerskie

P6S_WG

Zarządzanie małym
przedsiębiorstwem

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

P6S_WK

Podstawy ekonomii
menedżerskiej,
Zarzadzanie małym
przedsiębiorstwem

MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej

P6S_WK

MSG1_W07

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym

P6S_WK

MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym
strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność
biznesu

P6S_WK

MSG1_W04

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub prowadzącej
indywidualną działalność gospodarczą

P6S_WK

MSG1_W10

zna wybrane metody i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i
techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać i analizować
podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynarodowym, a

P6S_WG

Podejmowanie decyzji w
warunkach niepewności,
Podstawy ekonomii
menedżerskiej

Ekonomia eksperymentalna,
Kształtowanie zachowań
pracowników
Przywództwo menadżerskie
Techniki kreatywnego
myślenia
Warsztaty menedżerskie
Podstawy ekonomii
menedżerskiej

2

MSG1_W11

MSG1_W12

MSG1_W13
MSG1_W14
MSG1_W15
MSG1_W16
MSG1_W17

także zna procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące oraz
procesy wspomagające podejmowanie decyzji
ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)
ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz
źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji
gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku
międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian
posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego
ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, zna i rozumie strategie oraz narzędzia
marketingowe wykorzystywane w tym zarządzaniu
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym
posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zasad
rachunkowości, analizy finansowej oraz rozliczeń międzynarodowych

Elektroniczne systemy
zarządzania
P6S_WK

Zarządzanie małym
przedsiębiorstwem

P6S_WK

P6S_WK
P6S_WK
Warsztaty menedżerskie
Elektroniczne systemy
zarządzania
P6S_WG
P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
MSG1_U01

MSG1_U02

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze i
społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz powiązania między
tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej wiedzy z ekonomii, finansów i
międzynarodowych stosunków gospodarczych
potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane
statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować zjawiska
i procesy gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i
narzędzi stosowanych w naukach ekonomicznych

P6S_UW

Podstawy ekonomii
menedżerskiej,
Symulacje i gry menedżerskie

P6S_UW

3

MSG1_U03

MSG1_U04

MSG1_U05

MSG1_U06
MSG1_U07

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi, wchodzącymi w
skład otoczenia krajowego i międzynarodowego, korzystając z
posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie oceniać te powiązania
i proponować kierunki dalszego ich rozwoju lub zmian
wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do
analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii
Europejskiej
potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w
celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności
przedsiębiorstw
potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić
ich konsekwencje
potrafi realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym,
wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji,
analizować i krytycznie oceniać przebieg transakcji

P6S_UW

Zarządzanie małym
przedsiębiorstwem

P6S_UW

Warsztaty menedżerskie,
Podstawy ekonomii
menedżerskiej

P6S_UW

P6S_UW

Przywództwo menedżerskie

P6S_UW

MSG1_U08

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz
techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych,
niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów
gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym
kulturowo otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6S_UK

Podstawy ekonomii
menadżerskiej
Warsztaty menedżerskie
Elektroniczne systemy
zarządzania
Zarzadzanie małym
przedsiębiorstwem

4

MSG1_U10

MSG1_U11

MSG1_U12

MSG1_U13

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne stanowisko,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach
różnych autorów i/lub danych statystycznych
ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, właściwe dla
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym,
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych,
zasad gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji,
zasad formułowania tez badawczych, wnioskowania na bazie literatury
naukowej i danych faktograficznych oraz dokonywania porównań
międzynarodowych
posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień ustnych w
języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, specjalistycznej terminologii, zasad gromadzenia
różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na
bazie literatury naukowej

P6S_UK

Techniki kreatywnego myślenia

P6S_UK

P6S_UK

Symulacje i gry menedżerskie

P6S_UK

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować
zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

P6S_UU

Kształtowanie zachowań
pracowniczych
Techniki kreatywnego myślenia
Podejmowanie decyzji w
warunkach niepewności
Zarządzanie małym
przedsiębiorstwem

5

ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
MSG1_K01
MSG1_K02

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie
identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym
rozwiązaniem
krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów
do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

P6S_KK

Podstawy ekonomii
menedżerskiej

P6S_KK

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno- społecznych,
potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne
i społeczne

P6S_KK

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego
myślenia, jest odporny na porażki, umie identyfikować zagrożenia oraz
ocenić ryzyko ich wystąpienia

P6S_KK

MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne
warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

Warsztaty menedżerskie
Techniki kreatywnego myślenia
Zarzadzanie małym
przedsiębiorstwem
Kształtowanie zachowań
pracowniczych
Warsztaty menedżerskie
Podstawy ekonomii
menedżerskiej
Elektroniczne systemy
zarządzania
Zarzadzanie małym
przedsiębiorstwem
Podejmowanie decyzji w
warunkach niepewności
Przywództwo menedżerskie
Podstawy ekonomii
menedżerskiej
Techniki kreatywnego myślenia
Elektroniczne systemy
zarządzania

6

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

7

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT i HANDEL MORSKI
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.

Odniesienie do:

Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK
oraz
-charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Przedmioty realizujące dany
efekt

WIEDZA

1

MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności
ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych

P6S_WG

MSG1_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce światowej oraz
międzynarodowych stosunkach gospodarczych, rozumie proces ich
ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

P6S_WG

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach
struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

P6S_WG

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

P6S_WK

MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej

P6S_WK

Procedury handlu zagranicznego
Procedury handlu zagranicznego
Ochrona środowiska morskiego
Spedycja międzynarodowa

Organizacja i technika transportu
morskiego
Ochrona środowiska morskiego

MSG1_W07

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym

P6S_WK

Negocjacje w biznesie
międzynarodowym
Transport międzynarodowy
Badania rynku

2

MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym
strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność biznesu

P6S_WK

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub prowadzącej
indywidualną działalność gospodarczą

P6S_WK

MSG1_W10

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

P6S_WG

MSG1_W11

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)

P6S_WK

Spedycja międzynarodowa

MSG1_W12

ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz
źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji
gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku
międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian

P6S_WK

Organizacja i technika transportu
morskiego

MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej

P6S_WK

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6S_WK

Procedury handlu zagranicznego
Badania rynku
Organizacja i technika transportu
morskiego
Badania rynku

Logistyka
Organizacja i funkcjonowanie
portów morskich
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MSG1_W15

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, zna i rozumie strategie oraz narzędzia
marketingowe wykorzystywane w tym zarządzaniu

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz realizacji
transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

P6S_WG

MSG1_W17

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

P6S_WK

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Procedury handlu zagranicznego
Spedycja międzynarodowa

UMIEJĘTNOŚCI
MSG1_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze i
społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz powiązania między
tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej wiedzy z ekonomii, finansów i
międzynarodowych stosunków gospodarczych

MSG1_U02

potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane
statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować zjawiska i
procesy gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
stosowanych w naukach ekonomicznych

P6S_UW

MSG1_U03

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi, wchodzącymi w
skład otoczenia krajowego i międzynarodowego, korzystając z posiadanej
wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie oceniać te powiązania i
proponować kierunki dalszego ich rozwoju lub zmian

P6S_UW

MSG1_U04

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do analizy
i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku

P6S_UW

P6S_UW

Procedury handlu zagranicznego

Procedury handlu zagranicznego,
Organizacja i technika transportu
morskiego

Procedury handlu zagranicznego,
Transport międzynarodowy
Logistyka
Zarządzanie przedsiębiorstwem
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międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii
Europejskiej

MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości w
celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności
przedsiębiorstw

MSG1_U06

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z działalnością
międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić ich
konsekwencje

P6S_UW

MSG1_U07

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym,
wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji, analizować
i krytycznie oceniać przebieg transakcji

P6S_UW

Organizacja i technika transportu
morskiego

MSG1_U08

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki
i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych
w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów gospodarczych oraz
podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

P6S_UW

Badania rynku

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo
otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych stosunków
gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku
międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6S_UK

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne stanowisko,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach
różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6S_UK

MSG1_U11

ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, właściwe dla
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z wymaganiami

P6S_UK

P6S_UW

Ochrona środowiska morskiego

Spedycja międzynarodowa,
Negocjacje w biznesie
międzynarodowym

Spedycja międzynarodowa,
Organizacja i technika transportu
morskiego
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określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym,
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych, zasad
gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad
formułowania tez badawczych, wnioskowania na bazie literatury naukowej
i danych faktograficznych oraz dokonywania porównań
międzynarodowych

MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień ustnych w
języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
specjalistycznej terminologii, zasad gromadzenia różnych źródeł danych,
ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej

P6S_UK

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

Negocjacje w biznesie
międzynarodowym

MSG1_U15

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować
zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

Spedycja międzynarodowa

MSG1_U16

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się

P6S_UU

P6S_UK

Ochrona środowiska morskiego,
Organizacja i funkcjonowanie
portów morskich
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Procedury handlu zagranicznego
MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w procesie
identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem

Ochrona środowiska morskiego
P6S_KK

Negocjacje w biznesie
międzynarodowym
Badania rynku
Procedury handlu zagranicznego
Spedycja międzynarodowa,
Transport międzynarodowy

MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów
do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

P6S_KK

Logistyka
Organizacja i funkcjonowanie
portów morskich
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Badania rynku

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno- społecznych,
potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i
społeczne

P6S_KK

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego myślenia,
jest odporny na porażki, umie identyfikować zagrożenia oraz ocenić ryzyko
ich wystąpienia

P6S_KK

Organizacja i technika transportu
morskiego
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MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne
warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

Organizacja i technika transportu
morskiego
Negocjacje w biznesie
międzynarodowym
Procedury handlu zagranicznego

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

Spedycja międzynarodowa
Organizacja i technika transportu
morskiego
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: MSG
POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA
SPECJALNOŚĆ: PROJEKTY W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
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.

Odniesienie do:

Symbole
efektów
kierunkowych

Absolwent studiów pierwszego stopnia

-uniwersalnych
charakterystyk
poziomów PRK oraz
-charakterystyk
drugiego stopnia
PRK

Przedmioty realizujące dany
efekt

WIEDZA
MSG1_W01

ma zawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w
szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk, w tym w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

P6S_WG

1

MSG1_W02

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
międzynarodowych
stosunków
gospodarczych
i
dyscyplin
komplementarnych

P6S_WG

Gospodarka europejska
Gospodarka europejska

MSG1_W03

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę o gospodarce światowej
oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych, rozumie proces ich
ewolucji, w tym jej przyczyny i konsekwencje

P6S_WG

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Procesy w projektach
Warsztat projektowy

MSG1_W04

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach
struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji
publicznych

P6S_WG

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Ewaluacja i kontrola projektów
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych

MSG1_W05

zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia oraz rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

P6S_WK

Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania

2

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
MSG1_W06

zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
publicznymi funkcjonującymi w sferze krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej

P6S_WK

Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania
Gospodarka europejska

MSG1_W07

zna i rozumie rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi
prawidłowości, w tym zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu
rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym

P6S_WK

MSG1_W08

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym
strategię zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialność
biznesu

P6S_WK

MSG1_W09

ma wiedzę o człowieku jako jednostce podejmującej decyzje
ekonomiczne, działającej w strukturach społecznych i jednostkach
organizacyjnych, w szczególności przedsiębiorstwach lub prowadzącej
indywidualną działalność gospodarczą

P6S_WK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Metodyka projektów

MSG1_W10

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

Procesy w projektach
P6S_WG

Narzędzia informatyczne w
projektach
Warsztat projektowy
Projekty w praktyce

3

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Ewaluacja i kontrola projektów
Metodyka projektów
Procesy w projektach
MSG1_W11

ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych,
organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje
ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)

Gospodarka europejska
P6S_WK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Metodyka projektów
Finanse w projektach
Warsztat projektowy

MSG1_W12

ma uporządkowaną wiedzę o naturze, sposobie funkcjonowania oraz
źródłach zmian zachodzących w strukturach podmiotów i organizacji
gospodarczych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku
międzynarodowym), rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
tych zmian

Gospodarka europejska
P6S_WK

Projekty w praktyce
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Ewaluacja i kontrola projektów
4

Finanse w projektach

MSG1_W13

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze
szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej

Gospodarka europejska
P6S_WK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie

MSG1_W14

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego

P6S_WK
Metodyka projektów
Procesy w projektach

MSG1_W15

Warsztat projektowy

ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu podmiotem gospodarczym na
rynku międzynarodowym, zna i rozumie strategie oraz narzędzia
marketingowe wykorzystywane w tym zarządzaniu

Projekty w praktyce
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Ewaluacja i kontrola projektów

MSG1_W16

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady zawierania oraz
realizacji transakcji handlowych na rynku międzynarodowym

P6S_WG

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Finanse w projektach

MSG1_W17

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

P6S_WK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie

5

UMIEJĘTNOŚCI
Gospodarka europejska
MSG1_U01

MSG1_U02

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze i
społeczne, analizować ich przyczyny, przebieg oraz powiązania między
tymi zjawiskami, korzystając z posiadanej wiedzy z ekonomii, finansów i
międzynarodowych stosunków gospodarczych
potrafi oceniać zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w
gospodarce otwartej, interpretować niezbędne w tym zakresie dane
statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować
zjawiska i procesy gospodarcze z wykorzystaniem standardowych
metod i narzędzi stosowanych w naukach ekonomicznych

P6S_UW

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania
Procesy w projektach

P6S_UW

Gospodarka europejska
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Procesy w projektach
Gospodarka europejska

MSG1_U03

potrafi identyfikować i analizować powiązania występujące między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi, wchodzącymi w
skład otoczenia krajowego i międzynarodowego, korzystając z
posiadanej wiedzy teoretycznej potrafi krytycznie oceniać te powiązania
i proponować kierunki dalszego ich rozwoju lub zmian

P6S_UW

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania

MSG1_U04

wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii do
analizy i oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku
międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii
Europejskiej

Gospodarka europejska
P6S_UW

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
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Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Metodyka projektów
Finanse w projektach
Warsztat projektowy
MSG1_U05

potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami i standardami
warunkującymi działalność gospodarczą oraz zasadami rachunkowości
w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu działalności
przedsiębiorstw

Projekty w praktyce
P6S_UW

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
Ewaluacja i kontrola projektów
Metodyka projektów
Warsztat projektowy

MSG1_U06

potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z
działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić
ich konsekwencje

P6S_UW

Projekty w praktyce
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Ewaluacja i kontrola projektów

MSG1_U07

potrafi realizować transakcje handlowe na rynku międzynarodowym,
wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji,
analizować i krytycznie oceniać przebieg transakcji

P6S_UW

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych

MSG1_U08

wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz
techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych,

P6S_UW

Procesy w projektach
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niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów
gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych

Narzędzia informatyczne w
projektach
Warsztat projektowy
Projekty w praktyce
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie

MSG1_U09

potrafi komunikować się w międzynarodowym i zróżnicowanym
kulturowo otoczeniu, z użyciem pojęć z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

P6S_UK

MSG1_U10

potrafi aktywnie brać udział w debacie, prezentować własne stanowisko,
popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglądach
różnych autorów i/lub danych statystycznych

P6S_UK

MSG1_U11

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

P6S_UK

MSG1_U12

potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i języku obcym,
dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu międzynarodowych
stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, ujęć teoretycznych i metodologicznych,
zasad gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji,
zasad formułowania tez badawczych, wnioskowania na bazie literatury
naukowej i danych faktograficznych oraz dokonywania porównań
międzynarodowych

P6S_UK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Fundusze strukturalne i projekty
europejskie
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MSG1_U13

posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wystąpień ustnych w
języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
(w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, specjalistycznej terminologii, zasad gromadzenia
różnych źródeł danych, ich opisu i interpretacji oraz wnioskowania na
bazie literatury naukowej

P6S_UK

MSG1_U14

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku
międzynarodowym), przyjmując w niej różne role

P6S_UO

Metodyka projektów
Metodyka projektów

MSG1_U15

MSG1_U16

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować
zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

P6S_UO

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności
ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do
nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami
procesu uczenia się

P6S_UU

Procesy w projektach
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
MSG1_K01

jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu ekonomii w
procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów gospodarczych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym
rozwiązaniem

Gospodarka Europejska
P6S_KK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
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MSG1_K02

krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów
do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie

P6S_KK
Metodyka projektów
Procesy w projektach
Finanse w projektach
Warsztat Projektowy

MSG1_K03

uczestniczy w przygotowaniu projektów ekonomiczno- społecznych,
potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne
i społeczne

P6S_KK

Projekty w praktyce
Narzędzia informatyczne w
projektach
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania
Metodyka projektów
Procesy w projektach

MSG1_K04

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; dostosowuje się do
nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania kreatywnego
myślenia, jest odporny na porażki, umie identyfikować zagrożenia oraz
ocenić ryzyko ich wystąpienia

Warsztat projektowy
P6S_KK

Projekty w praktyce
Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
Przedsiębiorczość - systemy
wspierania
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MSG1_K05

prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy oraz różne
warianty rozwiązań związane z wykonywaniem zawodu

P6S_KK

Metodyka projektów

MSG1_K06

jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i
społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych
oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy

P6S_KK

Strategie przedsiębiorstw na
rynkach międzynarodowych
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