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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE 

 

Nazwa kierunku studiów Zarządzanie i prawo w biznesie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

licencjat 

Dyscypliny naukowe 
- nauki o zarządzaniu i jakości 
- nauki prawne 
- ekonomia i finanse 

Dyscyplina wiodąca - nauki o zarządzaniu i jakości 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla 
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 
i 1010) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218). 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 

charakter nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych 
oraz nauk prawnych ich miejscu w systemie nauk społecznych 
(politycznych, ekonomicznych, prawnych) oraz o ich istotnych 
elementach 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 
różne rodzaje struktur i instytucji społecznych krajowych 
i międzynarodowych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), 
w szczególności ich istotnych elementach i relacjach pomiędzy nimi 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 
rodzaje powiązań społecznych, w tym gospodarczych odpowiadające 
wybranym dziedzinom nauk społecznych (organizacji i zarządzania, 
ekonomii, prawa, socjologii) 

P6U_W P6S_WG 

K_W04 
istotę, prawidłowości i problemy zarządzania różnymi organizacjami, 
w tym przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i strukturami 
bezpieczeństwa państwa 

P6U_W P6S_WG 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 

1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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K_W05 
podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 
stosunków gospodarczych  i zasady określające jego rolę 
w procesach zarządczych w organizacjach gospodarczych 

P6U_W P6S_WG 

K_W06 
metody i narzędzia rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 
finansowymi i informacjami 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 
procesy zmian struktur organizacji gospodarczych oraz ich elementy, 
przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian 

P6U_W P6S_WG 

K_W08 
poglądy na temat przedsiębiorstwa oraz jego złożonych struktur 
gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję 

P6U_W P6S_WK 

K_W09 

normy i reguły (prawne, organizacyjne, moralne, etyczne) 
organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym przedsiębiorstwa 
i rządzące nimi prawidłowości oraz o ich źródła, naturę, zmiany 
i sposoby działania 

P6U_W P6S_WK 

K_W10 
obowiązujący rodzimy system prawa dotyczący przedsiębiorstwa 
oraz o sposoby odnajdowania podstawowych przepisów 
obowiązującego prawa 

P6U_W P6S_WK 

K_W11 
teoretyczną wiedzę z prawa cywilnego, handlowego, karnego, 
finansowego, gospodarczego 

P6U_W P6S_WK 

K_W12 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującą wiedzę z zakresu prawa 
o swobodzie działalności gospodarczej, prawa handlowego, prawa 
cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy 

P6U_W P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

prawidłowo interpretować podstawowe pojęcia, ekonomiczne 
z zakresu nauki o zarządzaniu i nauk ekonomicznych wykładanych 
w ramach kierunku studiów; posługiwać się podstawową terminologią 
z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów 

P6U_U P6S_UW 

K_U02 

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla dokonywania 
prostej analizy procesów i zjawisk gospodarczych, w tym 
dotyczących przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów zarządczych 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 

wykorzystywać pozyskaną podstawową wiedzę dla wyjaśnienia 
przyczyn i przebiegu zmian wybranych zagadnień ekonomicznych 
i procesów zarządczych dotyczących dziedzin właściwych dla 
kierunku studiów 

P6U_U P6S_UW 

K_U04 
przewidzieć przebieg procesów i zjawisk gospodarczych 
z wykorzystaniem standardowych metod analizy ekonomicznej 
i narzędzi statystycznych 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 
odnaleźć przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego 
przedsiębiorstwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U06 
dokonać analizy wybranej instytucji obowiązującego prawa 
handlowego, cywilnego, podatkowego, karnego, finansowego lub 
gospodarczego 

P6U_U P6S_UO 

K_U07 
wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych pojawiających się na średnim szczeblu zarządzania 
w przedsiębiorstwie 

P6U_U P6S_UU 

K_U08 

pracować jako specjalista lub menadżer średniego szczebla 
w przedsiębiorstwie; podjąć i prowadzić działalność gospodarczą; 
wykorzystywać zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej, rozstrzygać dylematy 
pojawiające się w pracy zawodowej 

P6U_U P6S_UW 

K_U09 
sprawnie posługiwać się dostępnymi źródłami informacji oraz 
posiada umiejętność przygotowania typowych analiz decyzyjnych 
dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa 

P6U_U P6S_UW 

K_U10 przygotować typowe opracowania pisemne w języku polskim 
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, wykładanych 

P6U_U P6S_UW 
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w ramach kierunku studiów „zarządzanie i prawo w biznesie”, w tym 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U11 

posługiwać się językiem angielskim, w tym w zakresie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów „zarządzanie 
i prawo w biznesie”, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu 
B2 Europejskiego Systemy Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
świadomego i kreatywnego wykorzystania posiadanej przez siebie 
wiedzy i umiejętności oraz dostrzegania potrzeby dalszego 
kształcenia zawodowego;  do podjęcia studiów drugiego stopnia 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 

aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowaniu 
i kierowaniu niewielkimi grupami i jest gotów do zastosowania 
posiadanych wiedzy i umiejętność we współdziałaniu z grupą, 
przyjmując w niej różne role 

P6U_K P6S_KO 

K_K03 
określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania oraz efektywnego organizowania pracy własnej 
i kierowanego przez siebie zespołu osób 

P6U_K P6S_KR 

K_K04 

posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, w tym 
szczególnie nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych oraz nauk 
prawnych i ją wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem 
zasad etycznych, 

P6U_K P6S_KK 

K_K05 
rozwiązania dylematów moralnych zgodnie z przyjętym społecznym 
systemem wartości 

P6U_K P6S_KK 

K_K06 
uczestniczenia w pracach grupy przygotowującej projekty społeczne, 
uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, 

P6U_K P6S_KO 

K_K07 
uzasadniania swoich decyzji prawnych z odwołaniem się do 
obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości 

P6U_K P6S_KK 

K_K08 
komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu podejmowania decyzji prawnych dotyczącej zarządzania 
przedsiębiorstwem 

P6U_K P6S_KO 

K_K09 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny P6U_K P6S_KO 
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Objaśnienie stosowanych oznaczeń: 
 

1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK  
 

P = poziom PRK (6-7) 
U = charakterystyka uniwersalna 
  W = wiedza 
  U = umiejętności 
  K = kompetencje społeczne 
 

Przykład: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 
 

2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

P = poziom PRK (6-7) 
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 
  W = wiedza 
     G = zakres i głębia 
     K = kontekst 
  U = umiejętności 
     W = wykorzystanie wiedzy 
     K = komunikowanie się 
     O = organizacja pracy 
     U = uczenie się 
  K = kompetencje społeczne 
     K = oceny 
     O = odpowiedzialność 
     R = rola zawodowa 
 

Przykład: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego, wiedza – kontekst 


