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1. Opis zakładanych efektów kształcenia
1.1.

Założenia generalne w zakresie kształcenia na kierunku

Kierunek studiów Zarządzanie, studiów drugiego stopnia, o profilu praktycznym
należy do dziedziny nauk społecznych.
Dobre wpisywanie się kierunku Zarządzanie w tą dziedzinę naukową wynika z faktu,
że pogłębione wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane podczas studiów drugiego
stopnia na kierunku zarządzanie odwołują się zarówno do dorobku naukowego dyscyplin
fundamentalnych dla kierunku: nauk o zarządzaniu i jakości, jak i dyscyplin pokrewnych,
takich jak ekonomia i finanse, nauki socjologiczne czy nauki prawne reprezentowanych przez
odpowiednie kierunki studiów w ramach tej samej dziedziny kształcenia. Łączy je obiekt
badania naukowego - organizacja, zbiorowość jednostek ludzkich wraz z relacjami między
nimi oraz zasobami materialno-technicznymi i finansowymi, którymi te jednostki posługują
się w toku działania, dążąc do osiągania określonych celów.
Pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie
kształcenia na kierunku zarządzanie mają charakter aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają
powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji
gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora
publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest
możliwość osiągania niektórych efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku pracy, w
ramach praktyk zawodowych oraz w trakcie prowadzenia badań naukowych na potrzeby
procesu dyplomowania.
Zgodnie z misją WSH we Wrocławiu zakłada się kształcenie w niej na kierunku
zarządzanie: na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze
międzynarodowym.
Wysoki poziom kształcenia powinien wynikać z wdrożenia i realizacji systemu
zapewnienia, jakości kształcenia, opartego na procedurach:
• tworzenia i realizowania pogłębionych i rozszerzonych w odniesieniu do studiów
pierwszego stopnia treści nauczania,
• doboru kadry i obsady zajęć,
• motywowania do badań naukowych, dobrej nauki i pracy,
• kontrolowania i rozwijania jakości dydaktyki.
Dbanie o jakość w działalności naukowo-dydaktycznej zakłada indywidualne
podejście każdego nauczyciela akademickiego oparte na dążeniu do doskonałości
warsztatowej, a także działania kompleksowe w ramach stosowanego w Uczelni systemu
zapewniania jakości i wdrożenia rozwiązań w zakresie Polskich Ram Kwalifikacji.
Kształcenie ukierunkowane na umiejętności praktyczne oznacza:
• nasycenie treści kształcenia aktualną problematyką społeczno-gospodarczą,
• stosowanie w kształceniu metod pracy zawierających elementy ćwiczeń, treningów
i projektów, analiz studiów przypadków, seminariów,
• prowadzeniu badań naukowych na potrzebę pracy magisterskiej,
• stwarzanie możliwości odbywania praktyk zawodowych,
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• udział w procesie dydaktycznym wykładowców z dużym doświadczeniem zawodowym.
Międzynarodowy wymiar kształcenia wiąże się z:
• możliwością studiów i praktyk za granicą w ramach programu ERASMUS,
• prowadzeniem niektórych zajęć także w języku angielskim,
• stwarzaniem warunków do nauki języków obcych,
• organizowaniem zajęć z wykładowcami zagranicznymi.
Przyjęcie takich założeń w kształceniu na kierunku oznacza utrzymanie wysokiego
poziomu wymagalności w procesie dydaktycznym i stanowi wartość nadrzędną, nie tylko w
nauce, kształceniu, ale również w całym postępowaniu wobec otoczenia. W postępowaniu
każdego pracownika oznacza to respektowanie zasad etycznych i reguł środowiskowych w
dążeniu do poszukiwania prawdy naukowej i w kształceniu studentów.
Wymienione i nakreślone zasady kształcenia stanowią istotne elementy misji
i strategii Uczelni w odniesieniu do procesu dydaktycznego. Do podstawowych celów
kształcenia w ramach kierunku zarządzanie należy zatem zaliczyć przygotowanie do
samodzielnego badania, formułowania i rozwiązywania problemów w poszczególnych
obszarach funkcjonalnych organizacji i w odniesieniu do organizacji, jako całości oraz do
sprawowania w niej czynności kierowniczych, zarówno na szczeblach naczelnych
kierownictwa, jak i na szczeblach pośrednich i niższych. Podstawę w tym względzie stworzy
poznanie istoty, prawidłowości i problemów powstawania, funkcjonowania, przekształcania,
rozwoju i współdziałania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

1.2.

Opis efektów uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie przyjęte zostały w Uchwale nr 2 z dnia 25
kwietnia 2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, w sprawie uchwalenia
efektów uczenia się dla kierunku studiów Zarządzanie, studiów drugiego stopnia o profilu
praktycznym, w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Kierunkowe efekty studiów dla kierunku Zarządzanie przyporządkowane są do następujących
dziedzin i dyscyplin:
1. dziedzina nauk społecznych i dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości.
Podział punktów ECTS na dziedziny nauki i dyscypliny naukowe przestawiony został
w tabeli 1.
Tabela 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

Procentowy udział efektów uczenia
się przyporządkowanych do
dyscyplin naukowych

Dyscyplina wiodąca
nauki społeczne

nauki o zarządzaniu
i jakości

78%

Pozostałe dyscypliny
nauki społeczne

ekonomia i finanse, nauki
socjologiczne, psychologia, nauki
prawne, nauki o komunikacji
społecznej i mediach

22%
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Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie opracowane zostały na podstawie efektów
uniwersalnych i charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomach 7 Polskiej
Ramy Kwalifikacji. Szczegółowy wykaz przyjętych dla kierunku Zarządzanie efektów
uczenia się zawarty w załączniku do uchwały przedstawiono w tabeli 2. Natomiast w tabeli 3
przedstawiono pokrycie efektów uniwersalnych i charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się przez efekty kierunkowe. Szczegółowy zestawienie efektów uczenia się wraz z ich
przyporządkowaniem do dziedzin i dyscyplin naukowych przedstawiono w tabeli 4. Z
przedstawionej analizy wynika, że wiodąca dla kierunku studiów jest dyscyplina nauki o
zarządzaniu i jakości.
Tabela 2. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów uniwersalnych i charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się
Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Odniesienie do
efektów
uniwersalnych
i charakterystyk
drugiego
stopnia uczenia
się - poziom 7

WIEDZA

K2_W01
K2_W02

K2_W03

K2_W04

K2_W05
K2_W06
K2_W07

K2_W08
K2_W09

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o
zarządzaniu, ich miejscu w systematyce nauk i relacjach do
innych nauk
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty, form, zasad i problemów
funkcjonowania organizacji
Ma pogłębioną wiedzę o typowych rodzajach struktur
organizacyjnych i struktur społecznych oraz wiedzę pogłębioną
w odniesieniu do wybranych systemów norm i reguł
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) i ich
uwarunkowań
w zakresie odpowiadającym realizowanej
specjalności kształcenia.
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego cechach jako twórcy
kultury i podmiocie społeczeństwa, konstruującym struktury
organizacyjne i społeczne oraz o zasadach ich funkcjonowania i
występujących relacjach w odniesieniu do różnych obszarów
aktywności
człowieka
(politycznych,
gospodarczych,
kulturowych), także w zakresie odpowiadającym realizowanej
specjalności kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych
oraz zna zasady tworzenia instrumentów badawczych jak również
specjalistyczne zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi
informatycznych do gromadzenia, analizy i prezentacji danych
Zna i rozumie współczesne koncepcje zarządzania oraz metody
pomiaru zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm prawnych i
obyczajowych regulujących działania podmiotów gospodarczych
Zna i rozumie zasady analizowania, diagnozowania i
dokonywania zmian organizacji gospodarczych, w tym procesów
restrukturyzacji i odnowy strategicznej organizacji
Zna i rozumie metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa i
jego otoczenia

P7U_W,
P7S_WG
P7S_WG

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7U_W,
P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
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Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się
K2_W10

K2_W11

K2_W12

K2_W13

K2_W14
K2_W15

K2_U01

K2_U02

K2_U03

K2_U04

K2_U05

K2_U06
K2_U07

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Zna i rozumie biznesowe strategie negocjacyjne
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i
instytucji społecznych a także ich praktycznych zastosowaniach
oraz historycznej ewolucji.
Rozumie
istotę
koncepcji
zrównoważonego
rozwoju
gospodarczego i społecznej odpowiedzialności biznesu, ma w tym
zakresie pogłębioną wiedzę o zarządzaniu zintegrowanym
(obejmującym zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i
zarządzanie bhp) w organizacjach.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej
Opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania z
zakresu zarządzania w biznesie, w obszarach finansów
przedsiębiorstwa i technologii informacyjnej, zna zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie danej specjalności
studiów
UMIEJĘTNOŚCI
Identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska rynkowe i procesy
(społeczne, kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz
dokonuje pogłębionej ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu
zaawansowanych metod i narzędzi badawczych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o
zarządzaniu, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i
przydatności oraz o umiejętności zdobyte podczas praktyki
zawodowej, do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania
procesów i zjawisk społecznych oraz formułowania własnych
opinii.
Posiada
umiejętności
praktycznego
modelowania
i
przewidywania
przebiegu
wybranych
procesów
w
przedsiębiorstwie przy użyciu zaawansowanych metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji organizacji w
nieprzewidywalnych warunkach i projektowania możliwych
wariantów jej strategii
Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin w
celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań złożonych i
nietypowych problemów
W pogłębionym stopniu stosuje normy i reguły (prawne,
zawodowe, etyczne) w celu rozwiązywania problemów z zakresu
zarządzania, a także w działalności na rzecz człowieka i
organizacji
Posiada umiejętności projektowania zmian w organizacji i
zarządzania zmianami

Odniesienie do
efektów
uniwersalnych
i charakterystyk
drugiego
stopnia uczenia
się - poziom 7
P7S_WG
P7U_W,
P7S_WG

P7S_WG,
P7S_WK

P7S_WK

P7S_WG,
P7S_WK
P7S_WG,
P7S_WK

P7S_UW

P7U_U,
P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW
P7U_U,
P7S_UW

P7S_UW
P7S_UW
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Odniesienie do
efektów
Symbol
uniwersalnych
kierunkowego
Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
i charakterystyk
efektu
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny
drugiego
uczenia się
stopnia uczenia
się - poziom 7
Potrafi przygotować, czynnie uczestniczyć i prowadzić debatę,
P7U_U,
K2_U08
przekonywać i negocjować w imię osiągania wspólnych celów
P7S_UK
Wykorzystuje wiedzę z zakresu marketingu jako procesu
społecznego oraz zarządczego i jego składowych (komponentów,
uczestników), w szczególności wiedzy na temat narzędzi
marketingowych; świadomy roli systemu komunikacji
marketingowej na decyzje odbiorców, kompetentnie ocenia
P7S_UW
K2_U09
trafność doboru narzędzi marketingowych
P7S_UK
Posiada umiejętność zarządzania projektami przy zastosowaniu
K2_U10
właściwie dobranej metodyki
P7S_UW
Posiada umiejętności przygotowania wystąpień w językach
polskim i obcych, dotyczących identyfikacji, krytycznej analizy i
oceny zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz
K2_U11
proponowania innowacyjnych rozwiązań
P7S_UK
Posługuje się wyuczonym językiem obcym w komunikacji ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
K2_U12
Kształcenia Językowego
P7S_UK
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody
analiz w zakresie odpowiadającym studiowanej specjalności
K2_U13
kształcenia
P7S_UW
Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w
pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza
P7U_U,
K2_U14
nim
P7S_UO
Definiuje i samodzielnie kieruje złożonymi projektami
społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i
K2_U15
zarządcze przedsięwzięć
P7S_UO
Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazuje wiedzę osobom nie będącym specjalistami organizacji
P7U_U,
K2_U16
i zarządzania (w języku ojczystym i obcym)
P7S_UK
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności przez całe
życie, korzysta z różnych źródeł wiedzy i ukierunkowuje innych
P7U_U,
K2_U17
w tym zakresie
P7S_UU
K2_U18
P7S_UW,
Potrafi pogłębiać nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
P7S_UO,
studiowanej specjalności kształcenia
P7S_UK,
P7S_UU

K2_K01

K2_K02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu. Potrafi podjąć pracę i zaadaptować się w
środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji

P7S_KR

P7S_KR,
P7S_KO
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Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

K2_K03

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych i pełniąc
odpowiedzialnie role zawodowe, potrafi przewidywać
wieloaspektowe skutki swojej działalności.

K2_K07

Samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę i profesjonalne
umiejętności w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji w świecie
Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, zna i stosuje
uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości
Zna i respektuje zasady etyczne w biznesie, potrafi brać
odpowiedzialność przed współpracownikami oraz przed
społeczeństwem za stawiane zadania, także w sytuacjach
kryzysowych
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów o charakterze poznawczym i praktycznym

K2_K08

Posiada pogłębione kompetencje społeczne w zakresie danej
specjalności studiów

K2_K04

K2_K05

K2_K06

Odniesienie do
efektów
uniwersalnych
i charakterystyk
drugiego
stopnia uczenia
się - poziom 7
P7S_KR,
P7S_KO
P7S_KR,
P7S_KO
P7S_KR,
P7S_KO

P7S_KR,
P7S_KO

P7S_KK
P7S_KK,
P7S_KR,
P7S_KO

Ogółem określono 41 efekty kierunkowe, w tym 15 w kategorii wiedzy, 18 w zakresie
umiejętności i 8 odnoszących się do kompetencji społecznych. W tabeli 3 zweryfikowano
poprawność pokrycia charakterystyk drugiego stopnia uczenia się przez efekty kierunkowe.
Tabela 3. Tabela pokrycia efektów uniwersalnych i charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się przez efekty kierunkowe
Symbol

Efekty uczenia uniwersalne i charakterystyki drugiego
stopnia efektów uczenia się

WIEDZA
Absolwent zna i rozumie:
P7U_W
w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi
dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania i
aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności
P7S_WG
w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
Zakres i głębia/
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
kompletność
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z
perspektywy
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących
poznawczej
podstawy
i zależności
teoretyczne,
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu

Odniesienie
do efektów
uczenia się
dla
kierunku

K2_W01
K2_W03
K2_W07
K2_W11
K2_W01
K2_W02
K2_W03
K2_W04
K2_W05
K2_W06
K2_W07
K2_W08
K2_W09
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Symbol

Efekty uczenia uniwersalne i charakterystyki drugiego
stopnia efektów uczenia się
studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym –
również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej
związanej z ich kierunkiem

P7S_WK
Kontekst/uwarunkowa
nia,
skutki

Absolwent potrafi:
P7U_U

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów,
w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy,
z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym zakresie
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska
P7S_UW
wykorzystywać posiadaną wiedzę
Wykorzystanie
– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy
wiedzy/
oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
rozwiązywane
warunkach przez:
problemy
− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,
i wykonywane zadania dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej
interpretacji i prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno--komunikacyjnych,
− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod
i narzędzi
wykorzystywać posiadaną wiedzę
– formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów
– formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami
wdrożeniowymi – w przypadku studiów o profilu praktycznym
P7S_UK
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
Komunikowanie się /
kręgami odbiorców prowadzić debatę
odbieranie i tworzenie
wypowiedzi,
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Upowszechnianie
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
wiedzy w środowisku terminologią
naukowym
i posługiwanie się jęz.
obcym
P67_UO
kierować pracą zespołu współdziałać z innymi osobami w
Organizacja pracy /
ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w

Odniesienie
do efektów
uczenia się
dla
kierunku
K2_W10
K2_W11
K2_W12
K2_W14
K2_W15
K2_W03
K2_W12
K2_W13
K2_W14
K2_W15

K2_U02,
K2_U05,
K2_U08,
K2_U14,
K2_U16,
K2_U17
K2_U01,
K2_U02,
K2_U03,
K2_U04,
K2_U05,
K2_U06,
K2_U07,
K2_U09,
K2_U10,
K2_U13,
K2_U18

K2_U08,
K2_U09,
K2_U11,
K2_U12,
K2_U16,
K2_U18
K2_U14,
K2_U15,
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Symbol

planowanie i praca
zespołowa
P7S_UU
Uczenie się /
planowanie własnego
rozwoju i rozwoju
innych osób

Efekty uczenia uniwersalne i charakterystyki drugiego
stopnia efektów uczenia się
zespołach
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent jest gotów do:
P7K_K
tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia
podejmowanie inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów
i organizacji w których uczestniczy
przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią
P7S_KK
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
Oceny / krytyczne
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
podejście
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
P7S_KO
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
Odpowiedzialność /
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
wypełnianie
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
zobowiązań
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
społecznych i
działanie na rzecz
interesu publicznego
P7S_KR
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem
Rola zawodowa/
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
niezależność i rozwój − rozwijania dorobku zawodu,
etosu
− podtrzymywania etosu zawodu,
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Odniesienie
do efektów
uczenia się
dla
kierunku
K2_U19
K2_U17,
K2_U18

K2_K01
K2_K02

K2_K07,
K2_K08

K2_K02
K2_K03
K2_K04
K2_K05
K2_K06
K2_K08
K2_K01
K2_K02
K2_K03
K2_K04
K2_K05
K2_K06
K2_K08

Analiza tabeli 3 wskazuje, że wszystkie efekty uniwersalne i charakterystyki drugiego
stopnia uczenia się dla poziomu 7 są w pełni pokryte przez kierunkowe efekty uczenia się.
Dla spełnienie wymagań normatywnych wynikających z zapisu § 3 ust. 4
Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów: „Program studiów dla kierunku
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla każdej z tych dyscyplin
procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt
1, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej” niezbędne jest przyporządkowanie efektów uczenia
się do dziedzin i dyscyplin naukowych (udział liczby punktów ECTS dla danej dyscypliny
przedstawiono w opisie programu studiów). .
Przyporządkowanie efektów uczenia się do dyscyplin naukowych zaprezentowane w
tabeli nr 4:
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Tabela 4. Przyporządkowanie efektów uczenia się kierunku studiów do dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych
Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Odniesienie do
dyscypliny
naukowej

WIEDZA

K2_W01

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o
zarządzaniu, ich miejscu w systematyce nauk i relacjach do
innych nauk

K2_W04

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty, form, zasad i problemów
funkcjonowania organizacji
Ma pogłębioną wiedzę o typowych rodzajach struktur
organizacyjnych i struktur społecznych oraz wiedzę pogłębioną
w odniesieniu do wybranych systemów norm i reguł
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) i ich
uwarunkowań
w zakresie odpowiadającym realizowanej
specjalności kształcenia.
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego cechach jako twórcy
kultury i podmiocie społeczeństwa, konstruującym struktury
organizacyjne i społeczne oraz o zasadach ich funkcjonowania i
występujących relacjach w odniesieniu do różnych obszarów
aktywności
człowieka
(politycznych,
gospodarczych,
kulturowych), także w zakresie odpowiadającym realizowanej
specjalności kształcenia

K2_W05

Ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych
oraz zna zasady tworzenia instrumentów badawczych jak również
specjalistyczne zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi
informatycznych do gromadzenia, analizy i prezentacji danych

K2_W06

Zna i rozumie współczesne koncepcje zarządzania oraz metody
pomiaru zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa

K2_W02

K2_W03

K2_W08

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm prawnych i
obyczajowych regulujących działania podmiotów gospodarczych
Zna i rozumie zasady analizowania, diagnozowania i
dokonywania zmian organizacji gospodarczych, w tym procesów
restrukturyzacji i odnowy strategicznej organizacji

K2_W09

Zna i rozumie metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa i
jego otoczenia

K2_W10

Zna i rozumie biznesowe strategie negocjacyjne

K2_W07

nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości,
nauki prawne,
ekonomia i
finanse
nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki
socjologiczne,
ekonomia i
finanse
nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki
socjologiczne,
matematyka,
informatyka
nauki o
zarządzaniu i
jakości,
ekonomia i
finanse
nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki
prawne
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach,
ekonomia i
finanse
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Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

K2_W11

K2_W12

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i
instytucji społecznych a także ich praktycznych zastosowaniach
oraz historycznej ewolucji.
Rozumie
istotę
koncepcji
zrównoważonego
rozwoju
gospodarczego i społecznej odpowiedzialności biznesu, ma w tym
zakresie pogłębioną wiedzę o zarządzaniu zintegrowanym
(obejmującym zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i
zarządzanie bhp) w organizacjach.

K2_W14

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej
Opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, procesy i zadania z
zakresu zarządzania w biznesie, w obszarach finansów
przedsiębiorstwa i technologii informacyjnej, zna zasady
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K2_W15

Posiada pogłębioną wiedzę
studiów

K2_W13

w zakresie danej specjalności

Odniesienie do
dyscypliny
naukowej
nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki
socjologiczne

nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości,
nauki prawne

ekonomia i
finanse
nauki o
zarządzaniu i
jakości

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01

K2_U02

K2_U03

K2_U04

K2_U05

K2_U06

Identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska rynkowe i procesy
(społeczne, kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz
dokonuje pogłębionej ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu
zaawansowanych metod i narzędzi badawczych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o
zarządzaniu, rozszerzoną o krytyczną analizę jej skuteczności i
przydatności oraz o umiejętności zdobyte podczas praktyki
zawodowej, do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania
procesów i zjawisk społecznych oraz formułowania własnych
opinii.

Posiada
umiejętności
praktycznego
modelowania
i
przewidywania
przebiegu
wybranych
procesów
w
przedsiębiorstwie przy użyciu zaawansowanych metod
ekonometrycznych i narzędzi informatycznych
Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji organizacji w
nieprzewidywalnych warunkach i projektowania możliwych
wariantów jej strategii
Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin w
celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań złożonych i
nietypowych problemów
W pogłębionym stopniu stosuje normy i reguły (prawne,
zawodowe, etyczne) w celu rozwiązywania problemów z zakresu
zarządzania, a także w działalności na rzecz człowieka i
organizacji

nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki
socjologiczne;
ekonomia i
finanse

nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości;
ekonomia i
finanse,
informatyka
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości

nauki prawne
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Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

K2_U07

K2_U08

K2_U09

K2_U10

K2_U11

K2_U12

K2_U13

K2_U14

K2_U15

K2_U16

K2_U17
K2_U18

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny

Posiada umiejętności projektowania zmian w organizacji i
zarządzania zmianami
Potrafi przygotować, czynnie uczestniczyć i prowadzić debatę,
przekonywać i negocjować w imię osiągania wspólnych celów
Wykorzystuje wiedzę z zakresu marketingu jako procesu
społecznego oraz zarządczego i jego składowych (komponentów,
uczestników), w szczególności wiedzy na temat narzędzi
marketingowych; świadomy roli systemu komunikacji
marketingowej na decyzje odbiorców, kompetentnie ocenia
trafność doboru narzędzi marketingowych

Odniesienie do
dyscypliny
naukowej
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach

nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości

Posiada umiejętność zarządzania projektami przy zastosowaniu
właściwie dobranej metodyki
Posiada umiejętności przygotowania wystąpień w językach
polskim i obcych, dotyczących identyfikacji, krytycznej analizy i
oceny zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz
proponowania innowacyjnych rozwiązań
językoznawstwo
Posługuje się wyuczonym językiem obcym w komunikacji ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
językoznawstwo
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi
nauki o
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody
zarządzaniu i
analiz w zakresie odpowiadającym studiowanej specjalności jakości, nauki
kształcenia
socjologiczne
Jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w
nauki o
pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza
zarządzaniu i
nim
jakości
Definiuje i samodzielnie kieruje złożonymi projektami
społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i
ekonomia i
zarządcze przedsięwzięć
finanse
nauki o
Komunikuje się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz
komunikacji
przekazuje wiedzę osobom nie będącym specjalistami organizacji
społecznej i
i zarządzania (w języku ojczystym i obcym)
mediach
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności przez całe
nauki o
życie, korzysta z różnych źródeł wiedzy i ukierunkowuje innych
zarządzaniu i
w tym zakresie
jakości
nauki o
Potrafi pogłębiać nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie
zarządzaniu i
studiowanej specjalności kształcenia
jakości
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej

nauki o
zarządzaniu i
jakości
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Symbol
kierunkowego
efektu
uczenia się

K2_K02

K2_K03

Efekty uczenia się dla kierunku studiów: Zarządzanie
Studia drugiego stopnia, profil praktyczny
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu. Potrafi podjąć pracę i zaadaptować się w
środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich
przedsiębiorstw i instytucji
Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych i pełniąc
odpowiedzialnie role zawodowe, potrafi przewidywać
wieloaspektowe skutki swojej działalności.

K2_K06

Samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę i profesjonalne
umiejętności w warunkach procesów integracyjnych w Europie i
globalizacji w świecie
Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, zna i stosuje
uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości
Zna i respektuje zasady etyczne w biznesie, potrafi brać
odpowiedzialność przed współpracownikami oraz przed
społeczeństwem za stawiane zadania, także w sytuacjach
kryzysowych

K2_K07

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów o charakterze poznawczym i praktycznym

K2_K08

Posiada pogłębione kompetencje społeczne w zakresie danej
specjalności studiów

K2_K04

K2_K05

Odniesienie do
dyscypliny
naukowej
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
zarządzaniu i
jakości
ekonomia i
finanse
nauki o
zarządzaniu i
jakości
nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach
nauki o
zarządzaniu i
jakości

Z określonych 41 efektów kierunkowych przeważająca ich część – 21, jest przyporządkowana
do dziedziny nauki społecznej i dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, co stanowi 51,2 %
efektów uczenia się. Podkreślić należy, że kolejnych 11 efektów uczenia się
przyporządkowanych jest zarówno do powyższej dyscypliny i do innych – razem 32, co
stanowi 78 % efektów uczenia się. Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości jest zatem
dyscypliną wiodącą. Efekty uczenia się są także przyporządkowane w dziedzinie nauk
społecznych do jednocześnie lub samodzielnie do dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse –
9; nauki socjologiczne – 5; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 4, językoznawstwo –
2; nauki prawne – 4. W dziedzinie nauk ścisłych efekty są przyporządkowane do dyscyplin:
matematyka – 1, informatyka – 2, ale efekty te są równocześnie przyporządkowane do
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, zatem dziedzinę nauk ścisłych nie uwzględniono w
tab. 1.
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2. Profil absolwenta
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzania WSH we Wrocławiu
posiada wszechstronną, rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania
problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, ekonomicznym,
prawnym i społecznym. W czasie studiów student zostaje wyposażony w pogłębioną wiedzę
kierunkową, teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.
Wiedza ekonomiczno-menedżerska dotyczy spełniania związanych z działalnością organizacji
funkcji kierowniczych (zarządzania) i pomocniczych (stanowiących obsługę funkcji
podstawowych i kierowniczych). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji
wymagane jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie
zarządzania koncepcji, metod, technik i narzędzi zarządzania. Wiedza z zakresu nauk
pokrewnych to przede wszystkim wiedza menedżerska (ekonomiczna, socjologiczna i
komunikacyjna) i prawna. Absolwent zapoznaje się z najnowszymi koncepcjami zarządzania
w tym zarządzania procesowego i zrównoważonego. Z całością ma związek przyswojenie
rozszerzonej wiedzy ogólnej oraz kształtowanie w procesie kształcenia wrażliwości etycznospołecznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę specjalistyczną oraz niezbędną wiedzę i umiejętności
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala mu na
swobodne funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje
społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Absolwent
potrafi rozpoznawać, analizować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki,
zarówno w skali lokalnej i krajowej. Jest przygotowany zarówno do pracy w zespole jak i do
kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania zmian, przyszłych stanów i procesów
oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Potrafi tworzyć i realizować
strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać kapitałem organizacji oraz
dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania
konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa.
Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów
drugiego stopnia dotyczą zwłaszcza:
• realizacji funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacji,
• rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania
zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi,
• komunikowania się i pracy w zespole.
• ma on również kompetencje społeczne związane z kierowaniem, komunikacją i pracą
zespołową, pretendujące go do zajmowania stanowisk kierowniczych charakterystycznych dla obszaru zarządzania;
• dąży do stałego rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. Jest
w stanie rozstrzygać dylematy decyzyjne, rozwiązywać problemy, negocjować,
asertywnie i odważnie przekazywać i bronić swoich poglądów;
• potrafi identyfikować i wyjaśniać zjawiska społeczne, a także właściwie ocenia
uwarunkowania rynkowe i gospodarcze;
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•

jest przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji,
marketingu, finansów i inwestycji;
• jest gotów do współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i językowo,
które ze względu na globalizację są często poszukiwaną przez pracodawców cechą u
pracowników;
• umiejętnie zarządza swoim czasem oraz posiadanymi zasobami (ludzkimi,
technicznymi, finansowymi i informacyjnymi). Posiada umiejętność planowania
działań,
zwłaszcza
w
kontekście
prowadzenia
własnej
działalności
gospodarczej. Postępuje etycznie i odpowiedzialnie.
• Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji
kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.
Możliwości zatrudnienia:
− może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w
przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji publicznej i
gospodarczej;
− może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą;
− może świadczyć usługi doradcze i konsultingowe
− oraz być zatrudniony jako: menedżer średniego szczebla, kierownik działu
specjalistycznego , a w zależności od ukończonej specjalności jako handlowiec,
specjalista ds. marketingu i sprzedaży, specjalista HR, specjalista w firmie
szkoleniowej itp.
Na kierunku kształcenie odbywa się w zakresie specjalności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu,
zarządzanie projektami,
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
brand manager,
marketing internetowy,
MBA (jęz. polski i jęz. angielski).

Specjalność Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie nam potrzeb bez
umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym
działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska. W
ramach specjalności „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu” studenci
zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie polityki i strategii ciągłego rozwoju gospodarczego
i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których jakości zależy
kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój. Studenci poznają korzyści oraz
trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w
obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego oraz na znaczenie koncepcji CSR,
według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne
i ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w budowaniu marki czy
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wizerunku firmy.
Sylwetka absolwenta
Student specjalności „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu” nabywa
wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:
• typowych rodzajów struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, ekonomicznych) w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu;
• współczesnych koncepcji oraz metod pomiaru zarządzania dokonaniami
przedsiębiorstwa;
• wybranych systemów norm prawnych i obyczajowych regulujących działania
podmiotów gospodarczych w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach;
• istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznej
odpowiedzialności biznesu;
• obserwacji zjawisk rynkowych i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych;
• wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu
procesów oraz zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii i dobierania
krytycznie danych i metod analiz w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Kursy specjalności
W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:
• Strategia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu
• Zintegrowane zarządzanie środowiskiem
• Zarządzanie odpadami - gospodarka okrężna
• Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi
• Etyka w biznesie
• Raportowanie zrównoważonego rozwoju i CSR

Specjalność Zarządzanie projektami
W niemal wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej współcześnie
realizowane są projekty. W ramach specjalności „Zarządzanie projektami” studenci zdobędą
wiedzę i umiejętności w zakresie istoty i roli projektów we współczesnych organizacjach oraz
poznają najlepsze praktyki i narzędzia inicjowania, planowania, realizacji oraz kontroli
przedsięwzięć. Studenci będą przygotowani do opracowania i wdrożenia rozwiązań
skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Będą
potrafili badać potrzeby projektowe i na tej podstawie formułować i definiować problemy
projektowe oraz dokonywać ich oceny. Studenci posiądą umiejętności organizowania
zespołów projektowych i kierowania nimi.
Sylwetka absolwenta
Student specjalności „Zarządzanie projektami” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m.
in.:
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•

specjalistycznych zastosowań metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi
informatycznych w zarządzaniu projektami;
• wybranych systemów norm prawnych i obyczajowych regulujących działania
podmiotów gospodarczych w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach;
• systemów norm i reguł prawnych w zakresie odpowiadającym zarządzaniu
projektami;
• obserwacji zjawisk rynkowych i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych;
• doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy problemów oraz obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz praktycznej oceny ich przydatności i
skuteczności;
• zarządzania projektami w skali krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu
właściwie dobranej metodyki;
• wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu
procesów oraz zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii i dobierania
krytycznie danych i metod analiz w zakresie odpowiadającym zarządzaniu projektami.
Kursy specjalności
W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:
• Międzynarodowe metodyki zarządzania projektami
• Narzędzia analizy i planowania projektów
• Zarządzanie zespołem projektowym
• Finansowanie projektów
• Zarządzanie ryzykiem projektu
• Monitoring i ewaluacja projektów

Specjalność Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
Współczesne dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji i braki na rynku pracy wymagają
strategicznego podejścia do kapitału ludzkiego, na który składają się kompetencje
pracowników, ich wiedza, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy wobec pracy.
Konieczne stało się spojrzenie na pracowników jak na aktywa organizacji, a wszelkie koszty
związane z ich zatrudnieniem powinny być traktowane jako działania inwestycyjne, które
gwarantują w przyszłości realizację strategii organizacji oraz wzrost jej konkurencyjności i
wartości. Strategia personalna to kompleksowy, długookresowy i celowy program doboru,
wykorzystania i rozwoju potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Należy ją traktować jako
rezultat uzgodnień scenariuszy opcji strategicznych z zakresu takich funkcji zarządzania
zasobami ludzkimi, jak rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, ocenianie, szkolenie i
awansowanie pracowników. Konieczne stało się ścisłe powiązanie strategii personalnej ze
strategią przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem otoczenia zewnętrznego, ale też
zrównoważonego rozwoju. Powyższe uwarunkowania znacznie podwyższyły wymagania
kompetencyjne stawiane pracownikom działów HR i kadrze kierowniczej. W odpowiedzi na
to zapotrzebowanie postanowiono uruchomić nową specjalność „Strategiczne zarządzanie
kapitałem ludzkim”.
Sylwetka absolwenta
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Absolwent specjalności „Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim” posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu m. in.:
• modeli strategii personalnej,
• strategicznych metod analizy zasobów ludzkich,
• mierników procesów personalnych,
• strategicznego zarządzania kompetencjami,
• pomiaru zwrotu z inwestycji w HR za pomocą wskaźnika ROI
• najlepszych praktyk dotyczących strategii personalnych stosowanych przez
przedsiębiorstwa,
• diagnozowania sytuacji organizacji i projektowania możliwych wariantów jej strategii
personalnej.
Kursy specjalności
W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:
• Strategie zarządzania kapitałem ludzkim
• Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
• Coaching i mentoring w organizacji
• Employer branding
• Zarządzanie projektami HR
• Prawo pracy w aspekcie międzynarodowym
• Rozwój kariery kierowniczej

Specjalność Brand manager
W warunkach współczesnej, globalnej konkurencji i gospodarki rynkowej marka jest jednym
z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa przekładających się na przewagę konkurencyjną i
wzrost rentowności realizowanych procesów. Można twierdzić, że stanowi wartość, która
przekłada się na teraźniejszą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. Wartość tą jednak trzeba
stworzyć, dać jej tożsamość, przedstawić odbiorcom oraz stale ją powiększać. Specjalność
została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i
zarządzania marką. Tymi osobami są Brand Managerowie, koordynujący działania związane
z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie. W ramach
specjalności „Brand manager” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie budowy
kapitału szeroko rozumianej marki (korporacyjnej, osobistej czy produktowej). Program
specjalności pozwala uświadomić sobie znaczenie decyzji podejmowanych przez Brand
Managera dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ułatwia zrozumienie istoty,
charakteru, zakresu i możliwości wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi w tym
zakresie.
Sylwetka absolwenta
Student specjalności „Brand manager” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:
− kompleksowej wiedzy dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania
przedsiębiorstwa, zasadniczych procesów biznesowych, modeli zarządczych oraz
aktualnych tendencji w teorii i praktyce gospodarczej;
− wiedzy w zakresie stosowanych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do
kreowania kapitału marki i budowy jej wartości;
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− krytycznego rozumienia wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania do oceny
zjawisk występujących we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i jego otoczenia;
− analitycznego myślenia i przewidywania, w tym umiejętnością gromadzenia danych,
analizy informacji oraz jej kreatywnego wykorzystania w procesach zarządczych
dotyczących marki;
− podejmowania decyzji w obszarze kreowania oferty przedsiębiorstwa i budowy marki
(korporacyjnej, osobistej, produktowej).
Możliwości zatrudnienia: absolwenci są przygotowywani do pełnienia średnich i wyższych
funkcji zarządczych w organizacji, na stanowisku Brand Managera i stanowiskach
pokrewnych (Assistant Brand Manager, Junior/Senior Brand Manager, Category (Brand)
Manager), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania marki
osobistej.
Kursy specjalności
W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:
• E-branding
• Zarządzanie marką
• Strategie brandingowe - budowa i pomiar kapitału marki
• Zarządzanie produktem
• PR
• Marketing międzynarodowy

Specjalność Marketing internetowy w praktyce
Zarządzający przedsiębiorstwami w XXI wieku mają świadomość, że marketing internetowy
to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. Dzieje się tak dlatego, że coraz
więcej organizacji swoją działalność przenosi do sieci by wykorzystać jej potencjał do
budowy marki i szukania potencjalnych klientów. W ramach specjalności „Marketing
internetowy w praktyce” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie SEO (działań
promujących serwisy internetowe w wyszukiwarkach), marketingu wirusowego, mediów
społecznościowych, video marketingu itd. Studenci poznają działania mające na celu
opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji m.in. przez
skuteczne pozycjonowanie, promocję marki, dystrybucję i sprzedaż, a także działania z
zakresu PR – przy wykorzystaniu Internetu. Zrozumieją specyfikę funkcjonowania
społeczności digital, nauczą się tworzyć kampanie online czy wykorzystywać do celów
marketingowych aplikacje mobilne.
Sylwetka absolwenta
Student specjalności „Marketing internetowy w praktyce” nabywa wiedzę i umiejętności z
zakresu m. in.:
• specjalistycznych zastosowań metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi
informatycznych marketingu internetowego, np. Google Analytics;
• systemów norm i reguł prawnych w zakresie odpowiadającym marketingowi
internetowemu;
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•

obserwacji zjawisk rynkowych i procesów w organizacji oraz ich analizy i
interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych, m.in. tworzenia
kampanii sprzedażowych;
• diagnozowania sytuacji organizacji i projektowania możliwych wariantów jej strategii;
• wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu
procesów oraz zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii i dobierania
krytycznie danych i metod analiz w zakresie odpowiadającym marketingu
internetowego.
Kursy specjalności
W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:
• Strategie marketingu internetowego
• Narzędzia marketingu internetowego
• Pozycjonowanie stron internetowych
• Google AdWords i Analytics
• Social media marketing
• E-PR content marketing

Specjalność MBA
W ramach studiów MBA na wrocławskiej WSH studenci poznają mechanizmy współczesnej,
zachodniej gospodarki, która stawia przed nami coraz nowsze wyzwania. Program
International MBA w języku angielskim jest dedykowany globalnym liderom, osobom
gotowym do odnoszenia sukcesów na światową skalę, a Executive MBA - to wyzwanie dla
najbardziej wymagających ludzi biznesu. Studia Master of Business Administration są
honorowane jako jedne z najbardziej uznanych i prestiżowych kierunków biznesowych.
Obecnie traktuje się je jako niezbędne dla tych, którzy chcą się piąć po szczeblach kariery.
MBA to najszybsza i najlepsza droga do osiągnięcia najwyższych celów.
Executive MBA [pl]
Język zajęć
Czas trwania
Tryb
Wymiar godzin
Dyplom

Polski
20 miesięcy (4 semestry)
Weekendowy, zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie
500 godzin intensywnych i interaktywnych zajęć z praktyki biznesu
Absolwenci programu Executive MBA otrzymają dyplom magistra zarządzania
Wyższej Szkoły Handlowej, specjalność: Master of Business Administration
oraz certyfikat poświadczający ukończenie studiów MBA we współpracy z HHL

International MBA [eng]
Language
Duration
Mode
No. of hours
Diploma

English (100%)
20 months (4 semesters)
Weekend mode, meetings are held every 2-3 weeks
500 hours of intensive and interactive business practice classes
Diploma Graduates of the Executive MBA program will receive a master's
degree in management from the University of Business in Wroclaw,
specialization: Master of Business Administration and a certificate confirming
completion of MBA studies in cooperation with HHL.
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3. Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE
3.1.

Założenia ogólne programu studiów

Nazwa kierunku studiów

Zarządzanie

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Stacjonarne i niestacjonarne

Przyporządkowanie kierunku studiów
do obszaru lub obszarów kształcenia
oraz określenie procentowego udziału
liczby punktów ECTS dla
poszczególnych obszarów kształcenia
w ogólnej liczbie punktów ECTS

Wskazany kierunek studiów
przyporządkowuje się do obszaru nauk
społecznych - 100%

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, do których odnoszą się
efekty uczenia się

Kierunek przyporządkowany do dziedziny
nauk społecznych i dyscypliny: nauki o
zarządzaniu i jakości
(zgodnie z Uchwałą nr .z dnia 27 kwietnia 2019 r.
Senatu Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
w sprawie uchwalenia efektów uczenia się dla
kierunku studiów Zarządzanie, studiów
pierwszego i drugiego stopnia o profilu
praktycznym, w Wyższej Szkole Handlowej we
Wrocławiu)

Wskazanie
tytułu
zawodowego
nadawanego absolwentom

magister

procentowy udział liczby punktów
ECTS w liczbie punktów ECTS dla
dziedzin
nauki
i
dyscyplin
naukowych, do których odnoszą się
efekty uczenia się

dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o
zarządzaniu i jakości jako dyscyplina wiodąca – 78
%, co stanowi 94 punkty ECTS
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3.2. Charakterystyka programu studiów
Wskaźniki dotyczące programu studiów na wnioskowanym kierunku studiów, poziomie i
profilu kształcenia, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2018 poz.
1861).
Tabela 4. Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku studiów, poziomie i profilu
kształcenia
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji
120
odpowiadających poziomowi kształcenia
Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji
4
odpowiadających poziomowi kształcenia
Liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć dydaktycznych
60 punktów ECTS
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 50,1% ogólnej liczby
studentów
punktów ECTS
Liczba punktów ECTS przyporządkowana modułom zajęć
73 punktów ECTS
związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym służących 61% ogólnej liczby
zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji
punktów ECTS
społecznych
Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z obszarów
Nie dotyczy - kierunek
nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w przypadku
w całości
kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż
przyporządkowany do
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne)
obszaru nauk
społecznych
Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom 38 punkty ECTS
31,6% ogólnej liczby
zajęć do wyboru
punktów ECTS
Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
375 godz.
oraz liczba godzin praktyk zawodowych
15 punkty ECTS
Program studiów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym obejmuje zajęcia związane
z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, tj. 73 punktów ECTS, co stanowi
61% ogólnej liczby punktów ECTS.
Wykaz przedmiotów związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym wraz z liczbą
godzin i liczbą punktów ECST przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela 5. Moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące
zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
Nazwa modułu zajęć
Metody ilościowe w zarządzaniu
Negocjacje w biznesie
Zarządzanie strategiczne
Rachunkowość zarządcza

Forma/formy zajęć
wykłady, ćwiczenia
wykłady, warsztaty
wykłady, ćwiczenia
wykłady, ćwiczenia

Łączna liczna
Liczba punktów
godzin zajęć
stacjonarne/nies
ECTS
tacjonarne
34/21
3
30/18
3
38/24
5
38/27
5
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Nazwa modułu zajęć

Forma/formy zajęć

Seminarium 1
seminarium
Zarządzanie PR
wykłady, ćwiczenia
Praktyka
praktyka
Przedmiot specjalnościowy 1
wykłady, projekt
Przedmiot specjalnościowy 1
wykłady, projekt
Przedmiot specjalnościowy 1
wykłady, projekt
Zarządzanie procesami
wykłady, projekt
Seminarium 2
seminarium
Budowanie zespołu i przywództwo
wykłady, projekt
Badanie kompetencji zawodowych
warsztaty
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
/ Analiza i ocena finansowa
wykłady, projekty
przedsiębiorstwa
Przedmiot specjalnościowy 4
warsztaty
wykłady, warsztaty
Przedmiot specjalnościowy 5
Przedmiot specjalnościowy 6
wykłady, warsztaty
Seminarium 3
seminarium
Razem:

Łączna liczna
Liczba punktów
godzin zajęć
stacjonarne/nies
ECTS
tacjonarne
42/21
3
30/24
2
385/381
15
34/21
3
34/21
3
34/21
3
38/24
3
42/27
3
24/18
2
20/9
1
38/24

4

20/15
34/21
34/21
50/42

2
3
3
6
72

Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty
ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, tj. w wymiarze 38
punktów, co stanowi 31,6% ogólnej liczby punktów ECTS.
Tabela 6. Moduły zajęć do wyboru
Nazwa modułu zajęć
Język obcy
Język obcy w zarządzaniu

50
49

Liczba
punktów ECTS
5
5

190

17

60
349

12
39

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin

lektorat
lektorat
wykłady, ćwiczenia,
Przedmioty specjalnościowe laboratoria, projekty,
warsztaty
Seminarium
seminarium
Razem:

Zgodnie z określonym na wstępie programu studiów przyporządkowaniem, wiodącą
dla kierunku studiów jest dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu i jakości (78%). Pozostałe
efekty uczenia się (22%) przyporządkowano do innych dyscyplin naukowych, ale ma to
charakter wspomagający. Przyporządkowanie efektów uczenia się do dyscyplin naukowych
jest równoznaczne z przyporządkowaniem przedmiotów programu studiów do tych dyscyplin
naukowych. Współzależność ta wynika z macierzy relacji efekt uczenia się – przedmioty
planu studiów (zał. 4 do niniejszego dokumentu).
Zestawienie przyporządkowania przedmiotów do dyscyplin naukowych zawiera tabela 8.
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Tabela 8. Przyporządkowanie przedmiotów kierunku do dyscyplin naukowych i procentowy
udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS dla dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, do których odnoszą efekty uczenia się
Lp.

Zestawienie przedmiotów planu
studiów

Dyscypliny naukowe
przedmiotu

Liczba
ECTS

1

Dyscyplina wiodąca
Budowanie zespołu i przywództwo
nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki socjologiczne

2

2

E-business

nauki o zarządzaniu i jakości;
informatyka

3

3

Ekonomia menedżerska

nauki o zarządzaniu i jakości;
ekonomia i finanse

4

4

Innowacje w przedsiębiorstwach

nauki o zarządzaniu i jakości

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości;
ekonomia i finanse
nauki o zarządzaniu i jakości

15
3
3
3
2
3
3
3
3
6
4
4
3

18

Praktyka
Przedmiot specjalnościowy 1
Przedmiot specjalnościowy 2
Przedmiot specjalnościowy 3
Przedmiot specjalnościowy 4
Przedmiot specjalnościowy 5
Przedmiot specjalnościowy 6
Seminarium 1
Seminarium 2
Seminarium 3
Strategiczne zarządzanie HR
Współczesne koncepcje zarządzania
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw
Zarządzanie marketingiem

19

Zarządzanie organizacją

nauki o zarządzaniu i jakości

3

20
21
22
23
24

Zarządzanie PR
Zarządzanie procesami
Zarządzanie projektami w praktyce
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa / Analiza i ocena
finansowa przedsiębiorstwa
Zarządzanie zmianą

nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o zarządzaniu i jakości;
ekonomia i finanse

2
3
2
5
4

nauki o zarządzaniu i jakości

2

Zrównoważony rozwój i CSR w
praktyce

nauki o zarządzaniu i jakości

2

25
26

% do
120
ECTS

78 %

3

94

78 %
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Lp.

Zestawienie przedmiotów planu
studiów

Dyscypliny naukowe
przedmiotu

Liczba
ECTS

5
5

3
4

Razem
Pozostałe dyscypliny naukowe
Rachunkowość zarządcza
ekonomia i finanse
j. polski / niemiecki / hiszpański/
językoznawstwo
angielski
Język obcy w zarządzaniu A2
językoznawstwo
Metody ilościowe w zarządzaniu
matematyka

5

Komunikacja międzykulturowa

nauki o komunikacji społecznej
i mediach

2

6

Negocjacje w biznesie

nauki o komunikacji społecznej
i mediach

3

7
8

Prawo w biznesie
Badanie kompetencji zawodowych

nauki prawne
nauki socjologiczne

2
1

1
2

Razem

% do
120
ECTS

5
3

26

22 %

3.3. Moduły zajęć
Szczegółowa charakterystyka zajęć wyodrębnionych w planie studiów w ramach
poszczególnych przedmiotów kształcenia zawarta została w sylabusach i obejmuje między
innymi takie elementy jak:
 efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
określone dla przedmiotów kształcenia w ramach modułów,
 treści programowe,
 formy i metody kształcenia, zapewniające osiągnięcie założonych efektów uczenia się
 liczba punktów ECTS.
Sylabusy opracowane zostały na podstawie wzoru określonego w Zarządzeniu nr 4/2018/2019
Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego Wyższej Szkoły Handlowej we
Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji efektów kształcenia od roku
akademickiego 2018/2019 (semestr letni). Sylabusy są ujęte w rozdziale 7 niniejszego
Programu studiów na kierunku Zarządzanie.
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4. Sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych
efektów kształcenia
Opis sposobów weryfikacji i oceny osiąganych przez studenta efektów kształcenia
w trakcie całego procesu kształcenia
Podstawowym dokumentem, który przedstawia weryfikacji efektów uczenia się jest
Zarządzenie nr 4/2018/2019 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego Wyższej
Szkole Handlowej We Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji efektów
kształcenia. Weryfikacja efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza,
umiejętności i kompetencje społeczne) określone dla danego kierunku studiów.
Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na wszystkich etapach kształcenia poprzez:
1) zaliczenie danego przedmiotu przez nauczyciela akademickiego na podstawie oceny
formującej uzyskanej za osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się,
2) zaliczenie praktyki zawodowej przewidzianych dla kierunku studiów Zarządzanie,
3) zdanie egzaminu dyplomowego przed wydziałową komisją egzaminu dyplomowego,
4) weryfikacja efektów końcowych procesu kształcenia w tym monitoring losów
zawodowych absolwentów, a także badanie opinii pracodawców w aspekcie zgodności
uzyskanych przez absolwenta efektów uczenia się z oczekiwaniami rynku pracy.
Zaliczenie danego przedmiotu
Miejscem rzeczywistej weryfikacji efektów uczenia się są przedmioty planu studiów.
Weryfikacja efektów jest sprawdzeniem wyników pracy studenta i określeniem, czy zostały
przez niego osiągnięte zdefiniowane przedmiotowe efekty uczenia się. Sylabusy opracowane
przez wykładowców, zweryfikowane przez kierownika katedry, są narzędziem weryfikacji
efektów uczenia się. W sylabusach odróżnia się formy zaliczenia i sposoby weryfikacji
osiągnięcia efektów uczenia się. Przyjęto, że formą zaliczenia przedmiotów jest rygor
zaliczenie i/lub egzamin, natomiast sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
dotyczą metod oceny stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji. Sposoby weryfikacji są
tak skonstruowane, aby otrzymanie przez studenta oceny dostatecznej oznaczało, że osiągnął
on wszystkie zamierzone efekty uczenia się dla przedmiotu na poziomie pozytywnym.
W praktyce oznacza to, że stosownie do potrzeb weryfikacji efektów uczenia się zapisanych
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do uzyskania oceny zaliczenia
przedmiotu - rygoru - niezbędne jest uzyskanie składowych ocen potwierdzających
osiągnięcie efektu uczenia się dla danego sposobu weryfikacji efektu. Szczegółowe
rozwiązania tej zależności dla danego przedmiotu przedstawia sylabus przedmiotu.
W przedmiotowym zarządzeniu dziekana, w ramach weryfikacji efektów uczenia się przyjęto
następujące sposoby weryfikacji:
KOD
FORMA
MO1 Egzamin ustny
MO2 Egzamin/kolokwium w formie testu zamkniętego
MO3 Egzamin/kolokwium w formie zadań otwartych
MO4

Egzamin/kolokwium w formie zadań praktycznych (zadania obliczeniowe lub
rysunkowe)
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MO5
MO6
MO7
MO8
MO9
MO10
MO11
MO12
MO13
MO14
MO15
MO16

Projekt
Pokaz umiejętności praktycznych
Portfolio
Praca w zespole
Prezentacja
Raport z badań
Studium przypadku
Zadanie praktyczne
Sprawozdanie laboratoryjne
Aktywność na zajęciach
Obserwacje
Inne (określ jakie np. symulacja, test motoryczny, itp.)

Nauczyciel akademicki, na pierwszych zajęciach z realizowanego przedmiotu, powinien
zapoznać studenta z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych, jakie winien osiągnąć oraz wyjaśnić w jaki sposób będą one weryfikowane.
Informacje te powinny być udostępnione studentom w sylabusie. Rozwiązania tej zależności
mają formę macierzy, gdzie dla danego efektu określa się metodę weryfikacji
z uwzględnieniem skali ocen.
Na przykład w przedmiocie Podstawy Zarządzania, dla sześciu przedmiotowych efektów
uczenia się macierz ta jest następująca:
Efekty
uczenia
Na ocenę 2
Na ocenę 3-3,5
Na ocenę 4-4,5
Na ocenę 5
się
Test
wiedzy 15 ÷17, 18 ÷20 21 ÷23, 24 ÷26 powyżej 26 pkt
Efekt 1
poniżej 15 pkt
pkt
pkt
Test
wiedzy 15 ÷17, 18 ÷20 21 ÷23, 24 ÷26 powyżej 26 pkt
Efekt 2
poniżej 15 pkt
pkt
pkt
Efekt 3
Test
wiedzy 15 ÷17, 18 ÷20 21 ÷23, 24 ÷26 powyżej 26 pkt
poniżej 15 pkt
pkt
pkt
Efekt 4
Praca w zespole 51 ÷60, 61 ÷70 71 ÷75, 76 ÷80 powyżej 80% pkt
– poniżej 50 % % pkt
% pkt
pkt
Efekt 5
Praca w zespole – 51 ÷60, 61 ÷70 71 ÷75, 76 ÷80 powyżej 80% pkt
poniżej 50 % pkt
% pkt
% pkt
Efekt 6
Aktywność
4-6 pkt
10-15 pkt
powyżej 16 pkt
poniżej 3pkt
Sposób oceniania stopnia osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się
powinien być możliwie jak najbardziej zobiektywizowany. W Uczelni zaleca się stosowanie
systemu punktowego, w którym za wymagane aktywności studenta w trakcie zajęć
dydaktycznych, przydzielane są odpowiednie punkty. Podczas weryfikacji stopnia osiągnięcia
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efektów uczenia się, przewidziane są w sylabusie odpowiednie liczby punktów. Na początku
zajęć prowadzący powinien przedstawić studentom liczbę możliwych punktów do uzyskania.
Punkty te mogą być przyznawane za: prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.),
odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd. Poszczególne elementy składowe mogą mieć
różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności i złożoności.
Zgodnie z zarządzeniem dziekana, po zaliczeniu/egzaminie z przedmiotu opracowywane jest
sprawozdanie walidacyjne. Sprawozdanie składa się z protokołu, który przygotowuje
nauczyciel akademicki będący wykładowcą wiodącym - koordynatorem przedmiotu. Na
podstawie danych dla form praktycznych i wyników osiągnięcia efektów uczenia się dla
wykładów, koordynator przedmiotu przygotowuje protokół, który, zgodnie z opisem
w sylabusie, jest podstawą do oceny końcowej za przedmiot. Protokół ten który jest
archiwizowany w wersji papierowej w teczce przedmiotu.
Przykładowy wzór protokołu walidacji dla przedmiotu, na który składa się wykład
i ćwiczenie:
Protokół walidacji założonych przedmiotowych efektów kształcenia zajęć praktycznych
Przedmiot: Podstawy zarządzania
Kierunek, specjalność, rok akademicki, semestr: Zarządzanie semestr 1, studia pierwszego stopnia, stacjonarne
PZ Zarz- stac

L.P.

Imię i nazwisko

nr albumu

Praca zespołowa
08.paź

12.lis

12.lis 10.gru 10.gru

A

Test

Suma pkt. / Oceny formujące
Ks (10%)
U (40%)
W (50%)
Ʃ
Ocena Ʃ Ocena Ʃ
Ocena

średnia

1

15664

8

8

8

0

7

13

18

13

4,5

31

3,5

18

3,5

3,6

2

15749

8

8

8

10

7

17

15

17

5,0

41

4,5

15

3,0

3,8

3

15613

8

8

8

9

7

14

24

14

4,5

40

4,5

24

4,5

4,5

4

15502

7,5

8

8

9

7

12

9

12

4,5

39,5

4,0

9

2,0

3,1

5

15505

9,5

8

8

10

7

12

16

12

4,5

42,5

4,5

16

3,0

3,8

6

15506

10

8

8

9

7

17

23

17

5,0

42

4,5

23

4,0

4,3

7

Ocena Ocena II
3,5
4,0
4,5
3,0
4,0
4,5

…

W przykładowym rozwiązaniu ocena z przedmiotu jest średnią ważoną wynikającą
z osiągnięcia efektów: E = 0,1 Ks +0,4 U +0,5 W. Do weryfikacji wykorzystano metody:
praca zespołowa, aktywność, test wiedzy.
W celu bezpośredniego sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla
przedmiotów mogą być przeprowadzone badania ankietowe studentów. Inicjatorem badań
mogą być zarówno nauczyciele akademiccy, realizujący proces kształcenia, jak
i Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia. Termin, sposób przeprowadzenia badań, formę
sporządzenia raportu z badań określa podmiot inicjujący badania.
Realizacja przedmiotów pozwoli zatem na osiągnięcie założonych kierunkowych
efektów uczenia się, uchwalonych dla kierunku Zarządzanie przez Senat. Pozytywna
realizacja kształcenia, potwierdzona zdaniem przewidzianych w sylabusach zaliczeń i
egzaminów, powiązanych z efektami uczenia się przewidzianych dla danego przedmiotu w
matrycy „efekty uczenia się – przedmioty kierunku”, oznacza pozytywną weryfikację
programu kształcenia.
Zaliczenie praktyki zawodowej
Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej
jest określony przez Regulamin Praktyk wdrożony zarządzeniem nr 11/16/17 Rektora
Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów
Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.
Studenckie praktyki zawodowe są okazją do zapoznania się z charakterem pracy i
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strukturą wielu instytucji, podmiotów gospodarczych itp., w tym zweryfikowania własnych
przekonań i wyobrażeń o pracy zawodowej. Stanowią one płaszczyznę do konfrontacji
kompetencji uzyskanych w trakcie studiów w Uczelni z praktyką, zawarcia znajomości w
środowisku zawodowym czy też mogą stanowić okazję do podjęcia pracy zawodowej w
miejscu odbywania praktyk.
Na podstawie regulaminu praktyk, student zobowiązany jest do odbycia praktyki
zawodowej zgodnie z programem kształcenia i planem studiów dla kierunku Zarządzanie,
studia drugiego stopnia, w wymiarze trzech miesięcy, do zrealizowania w przerwie
wakacyjnej po pierwszym roku akademickim i rozliczona w semestrze trzecim. Zaliczenie
praktyk jest jednym z wymogów programowych, które student winien spełnić przed
przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Praktykę uważa się za zaliczoną po osiągnięciu
wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyki. Efekty te są określone
dla praktyki w matrycy „Efekty uczenia się – przedmioty planu studiów”. Uszczegółowieniem
tych zasad jest sylabus przedmiotu, w którym dla każdego z semestrów określono od czterech
do siedmiu przedmiotowych efektów uczenia się. Większość efektów stanowią umiejętności.
Miejsce odbywania praktyk studenta powinno być zgodne kierunkiem studiów Zarządzanie.
Student może samodzielnie wybrać miejsce odbywania praktyk, skorzystać z oferty praktyk
przygotowanej przez Uczelnię lub mieć zaliczoną w praktykę w oparciu o wykonywaną pracę
zawodową.
Do sposobów weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie realizacji
praktyk zawodowych zalicza się, zgodnie z regulaminem praktyk:
1) Sprawozdanie z odbytej praktyki zawodowej oraz Potwierdzenie odbycia praktyki
zawodowej.
2) W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Pełnomocnika ds. Praktyk, wystarczające jest
przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez podmiot, w którym student odbył
praktykę, jeżeli zaświadczenie takie zawiera treści, o których mowa w Potwierdzeniu.
3) Ponadto student przedstawia Opinię studenta o przebiegu praktyk zawodowych oraz
Ankietę satysfakcji wypełnioną przez podmiot, w którym student odbywał praktykę.
Wskazane dokumenty weryfikacji praktyk (wzory formularzy) są załączone do Regulaminu
praktyk.
Uczelnia sprawuje nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad
przebiegiem praktyk. W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk
Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich pełnomocnika ds. praktyk,
odpowiedzialnego za weryfikacji dokumentacji praktyki pod względem merytorycznym.
Pełnomocnik jest odpowiedzialny za realizację praktyk zgodnie z jej celami, ustalonym
programem oraz zakładanymi efektami uczenia się.
Zdanie egzaminu dyplomowego
Przebieg realizacji procesu dyplomowania, w tym: zgłaszania, zatwierdzania,
ogłaszania i wyboru tematów prac dyplomowych, zasady prowadzenia seminariów
dyplomowych, składania i redakcji prac dyplomowych, opracowania recenzji prac
dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego są zawarte w Regulaminie studiów.
Uszczegółowieniem tych zasad są także zarządzenia dziekana w zakresie dyplomowania oraz
sylabusy przedmiotu Seminarium magisterskie. Dziekan wydaje zarządzenia, w których
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szczegółowo określa zasady wyboru specjalności, wyboru promotorów i składania
egzaminów wraz z zestawem pytań egzaminacyjnych. Przykładowo zasady te realizuje
Zarządzenie nr 3/2018/2019 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego Wyższej
Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uaktualnienia
zestawu zagadnień egzaminu dyplomowego dla poszczególnych kierunków studiów w roku
akademickim 2018/2019. Proces dyplomowania w przedstawionych rozwiązaniach
przeprowadza się dwuetapowo. Pierwszym elementem tego procesu jest „Seminarium
dyplomowe”, gdzie student otrzymuje podstawową wiedzę w zakresie dyplomowania. W
ramach tego przedmiotu student realizuje seminarium dyplomowe jako przedmiot planu
studiów, gdzie na ogólnych zasadach przeprowadzana jest weryfikacja efektów
przewidzianych dla przedmiotów. Rolą wykładowcy prowadzącego dyplomantów jest ocena
osiągnięcia przez dyplomanta wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z
przygotowaniem wyborem tematu pracy i spisu treści pracy, opracowanie narzędzi
badawczych i wykonanie stosownych analiz i syntezy. Założeniem tego przedmiotu jest, że
student wykona zadanie badawcze na potrzebę pracy dyplomowej. Zaliczenie na ocenę jest
pierwszym etapem weryfikacji efektów uczenia się dla procesu dyplomowania. Promotor
nadzoruje pracę dyplomanta i pisanie pracy magisterskiej, a złożenie oceny pracy przez
promotora i recenzji przez recenzenta kończy pierwszy etap weryfikacji procesu
dyplomowania. Zaliczenie seminarium i jego pozytywna ocena potwierdza osiągnięcie
wiedzy, umiejętności i kompetencji przewidzianych dla tego etapu.
W odmienny sposób przebiega natomiast weryfikacja efektów przewidzianych dla
egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:
1) samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
2) potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru
tematycznego pracy magisterskiej, posługując się przy tym wiadomościami
z literatury, wiedzą z zakresu kierunku studiów i specjalności kształcenia, jak i sądami
własnymi,
3) prowadzi wywód logicznie,
4) potrafi przedstawić narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie empirycznym,
udokumentować otrzymane wyniki i je zinterpretować,
5) posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.
Etap weryfikacji efektów uczenia się w tym przedmiocie zaczyna się od procedury
oceny antyplagiatowej pracy magisterskiej. Ogólny i szczegółowy raport podobieństwa jest
przekazywany promotorowi w ramach jednolitego systemu antyplagiatowego. Jeśli ocena
antyplagiatowa wskazała możliwość wystąpienia nadmiernych zapożyczeń, promotor
ustosunkowuje się do informacji zawartych w raporcie podobieństwa wnioskując o
dopuszczenie pracy do dalszego postępowania dyplomowego, skierowanie pracy do
ponownego zredagowania lub jej odrzucenie. Treść decyzji promotor bezzwłocznie
przekazuje dyplomantowi, który wykonuje poprawę stosownie do decyzji promotora.
Poprawiona praca podlega ponownej ocenie antyplagiatowej.
Pozytywne zakończenie procedury antyplagiatowej dopuszcza studenta do egzaminu
dyplomowego. Zdanie tego egzaminu kończy proces dyplomowania. Weryfikacji efektów
uczenia się dla tego etapu dokonuje komisja egzaminu dyplomowego. Wiedzę i umiejętności
dyplomanta opisują recenzje pracy dyplomowej, a umiejętność prezentacji swojej pracy i
31

odpowiedzi na pytania egzaminacyjne ostatecznie weryfikują osiągnięte efekty przez
dyplomanta. Ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów
(OWS) odbywa się na niejawnym posiedzeniu komisji. Ocena z egzaminu dyplomowego i
OWS podawane są do wiadomości studentowi przez przewodniczącego komisji bezpośrednio
po naradzie komisji egzaminacyjnej.
Weryfikacja efektów końcowych
Weryfikacja efektów końcowych obejmuje szereg działań podejmowanych w ostatnim
okresie kształcenia, w tym monitorowanie losów zawodowych absolwentów oraz badanie
opinii pracodawców dotyczących kierunku i realizowanych specjalności. Badania te powinny
wykazać cechy charakterystyczne sylwetki absolwenta i jego dostosowanie do potrzeb rynku
pracy.
Do weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na poziomie kierunku
studiów stosowane są metody oceny określane w ramach wydziałowego (instytutowego)
systemu zapewnienia jakości kształcenia, przede wszystkim w aspekcie badań ankietowych
procesu dydaktycznego, a także ocenę:
1) ocen z zaliczeń i egzaminów poszczególnych semestrów,
2) zdawalności w pierwszym terminie zaliczeń i egzaminów,
3) powtarzalności poszczególnych przedmiotów,
4) powtarzalności semestrów/lat studiów,
5) skali odsiewu studentów,
6) zdawalności egzaminów dyplomowych,
7) uzyskane przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych opinie pracodawców
na temat absolwentów,
8) opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki.
Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla kierunku
studiów jest ocena końcowa ze studiów, której sposób obliczania określa regulamin studiów.
Monitorowanie stopnia osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się poprzez coroczne
opiniowanie stanu realizacji efektów uczenia się w ramach analiz jakości procesu kształcenia
przez Radę Wydziału i Senat Uczelni, opiniowanie przez interesariuszy wewnętrznych
(samorząd studencki, narady wykładowców w ramach katedr i spotkań uczelnianych), w tym
także w zakresie stopnia realizacji efektów uczenia się oraz ich aktualności w tym do rynku
pracy. Uzyskane wyniki oceny efektów uczenia się i rozwiązań w tym względzie są także
konsultowane z pracodawcami w ramach organizowanych systematycznie spotkań.
Dodatkowo cyklicznie organizowane są spotkania Dziekana z osobami funkcyjnymi, tj.
kierownikami katedr, samorządem, pełnomocnikami ds. zapewnienia jakości kształcenia, ds.
praktyk itp., mające na celu zapoznanie się z ich opinią dotyczącą warunków studiowania.
Studenci mają stały dostęp do swoich wyników procesu kształcenia, m.in. poprzez system
informatyczny PROAKADEMIA, moduł „Wirtualny Dziekanat”, który zapewnia bieżącą
kontrolę postępów w nauce studentów.
Jednak, ze względu na stopień wykorzystania wyników oceny diagnostycznej,
kształtującej i podsumowującej, na szczególną uwagę zasługują działania Dziekana Wydziału
i Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, którzy po analizie wyników kształcenia, oceny
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ankietowania procesu dydaktycznego, przedkładają Senatowi Uczelni w podsumowaniu roku
akademickiego, raporty i informacje dotyczący oceny wyników kształcenia osiąganych przez
studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W procesie analizy
uczestniczą przedstawiciele studentów, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni (np. za
pośrednictwem samorządu studentów) wyrażają opinie o stopniu osiągania zakładanych
efektów uczenia się. Opinie i sugestie Dziekana, Pełnomocnika ds. jakości kształcenia oraz
studentów w zakresie stopnia osiągnięcia efektów uczenia się służą doskonaleniu programów
kształcenia na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów.
Przedstawione rozwiązania tworzą spójny obraz weryfikacji efektów uczenia się w Uczelni.
Działania są przemyślane, powtarzalne i pozwalają na doskonalenie jakości kształcenia,
a w sytuacjach nieprzewidzianych na korektę uchybień.
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5. Plan studiów uwzględniający moduły zajęć
Plan studiów stacjonarnych – założenia ogólne:
kierunek: Zarządzanie
poziom studiów: studia pierwszego stopnia
profil: praktyczny
forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne.
rok akademicki: od 2019/2020
Ze względu na złożoność planu studiów nie jest on ujęty w programie studiów a jest
załącznikiem nr 3 do niniejszego dokumentu.
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6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Wymiar praktyk zawodowych:
Zgodnie z programem studiów studenci zobligowani są realizacji praktyk zawodowych
w wymiarze 3 miesięcy (375 godzin). Praktyka zawodowa realizowana jest w przerwie
wakacyjnej po pierwszym roku akademickim i rozliczana w semestrze trzecim. Łączna liczba
punktów ECTS przypisanych praktyce zawodowej wynosi 15.
Podstawy formalne realizacji praktyk:
− Zarządzenie nr 15/16/17 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 5
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania
praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,
− program praktyk zawodowych dla kierunku Zarządzanie.
Zasady odbywania praktyk:
Za organizację praktyk zawodowych odpowiada Dziekan Wydziału MenedżerskoEkonomicznego, w szczególności zawiera porozumienia ogólne dotyczące miejsc praktyk
oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad działaniami w zakresie praktyk, prowadzonymi
przez: Pełnomocników Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych, Biuro Karier, Biuro
Współpracy z Zagranicą i Centrum Obsługi Studenta.
Pełnomocnik ds. Praktyk odpowiedzialny jest za zatwierdzanie miejsca oraz terminu
rozpoczęcia i zakończenia praktyk, zapoznanie studentów z zasadami, organizacją
i programem praktyk oraz sposobem ich zaliczenia, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad
przygotowaniem i przebiegiem praktyk, weryfikację efektów realizacji praktyk osiąganych
przez studentów, zaliczanie odbycia praktyk oraz przekazanie dokumentacji do Biura Karier
lub Biura Współpracy z Zagranicą.
Warunkiem zaliczenia praktyk jest zrealizowanie zadań określonych w programie praktyk
oraz założonych efektów realizacji praktyk.
Po odbytej praktyce student składa następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie z odbytej praktyki zawodowej, zaakceptowane przez przedstawiciela
podmiotu, w którym student odbył praktykę;
2. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej sporządzone przez przedstawiciela
podmiotu, w którym student odbył praktykę;
3. Opinię studenta o przebiegu praktyk zawodowych;
4. Ankietę satysfakcji wypełniona przez przedstawiciela podmiotu, w którym student
odbył praktykę.
Weryfikacji efektów kształcenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w sylabusie praktyk
zawodowych, dokonuje Pełnomocnik ds. Praktyk. Potwierdzenie realizacji efektów
kształcenia dokonywane jest w dokumencie „Karta weryfikacji efektów kształcenia z obytej
praktyki zawodowej”.
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Zaliczenie pracy zawodowej, odbytego stażu lub prowadzonej działalności gospodarczej na
poczet odbytej praktyki następuje na podstawie wniosku złożonego przez studenta
u Pełnomocnika ds. Praktyk, w którym opisuje charakterystykę pracodawcy, stanowisko
pracy, charakter wykonywanych zadań/ prac, w tym prace merytoryczne, organizacyjne
i pomocnicze. Studenci wnioskujący o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej
działalności gospodarczej opisują sposób, w jakim doświadczenia zawodowe lub prowadzona
działalność odpowiada programowi praktyki danego kierunku studiów.
Zadaniem Biura Karier jest uczestniczenie w procesie organizacji praktyk, w
szczególności podejmowanie następujących działań:
1. Monitorowanie rynku pracy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z podmiotami
otoczenia społeczno-gospodarczego, w których mogą być realizowane praktyki;
2. Prowadzenie bazy danych ww. Podmiotów;
3. Działania informacyjne i doradcze dotyczące praktyk skierowane do studentów;
4. Prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej zaliczonych praktyk zawodowych;
5. Sporządzanie raportów dotyczących realizacji praktyk.
Biuro Współpracy Zagranicznej realizuje następujące zadania w procesie praktyk
zawodowych studentów:
1. Monitorowanie rynku pracy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z podmiotami
otoczenia społeczno-gospodarczego, w których mogą być realizowane praktyki
zagraniczne;
2. Prowadzenie bazy danych podmiotów, w których mogą być realizowane praktyki
zagraniczne;
3. Działania informacyjne i doradcze dotyczące praktyk zagranicznych skierowane do
studentów;
4. Udostępnianie studentom formularzy dotyczących praktyk zagranicznych;
5. Prowadzenie ewidencji dokumentacji dotyczącej zaliczonych praktyk zawodowych
i sporządzanie raportów dotyczących realizacji praktyk;
6. Podejmowanie innych działań wynikających z odrębnych porozumień zawartych przez
uczelnię w zakresie praktyk zagranicznych.
Praktyka zawodowa realizowana jest przez studentów zgodnie z programem praktyk,
w terminie, wymiarze i na zasadach określonych w planie studiów i programie nauczania dla
danego kierunku studiów. Student odbywa praktykę na podstawie ogólnego lub
indywidualnego porozumienia w sprawie odbywania praktyki zawodowej, zawartego przez
Uczelnię z podmiotem, w którym będzie realizowana praktyka lub na podstawie skierowania
do odbycia studenckiej praktyki zawodowej.
Formy odbywania praktyk
Student może realizować praktykę zawodową w następujących formach:
1. Praktyka krajowa w podmiocie, na podstawie porozumienia lub skierowania;
2. Praktyka zagraniczna w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+,
w podmiocie zagranicznym;
3. Zaliczenie na poczet praktyki wykonywanej przez studenta pracy zawodowej, odbytego
stażu lub prowadzonej działalności, w wymiarze godzin zgodnym z wymiarem praktyk
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określonym w programie kształcenia, przy czym warunkiem jest uzyskanie efektów
kształcenia określonych dla praktyk dla danego kierunku kształcenia.
Ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku Zarządzanie – cele i efekty
uczenia się
Celem praktyk jest umożliwienie praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w toku studiów
oraz zdobycie umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy zawodowej. Cele szczegółowe
praktyk zawodowych, określone w sylabusie przedmiotowym są następujące:
1. Wykorzystanie wiedzy kierunkowej i specjalnościowej
2. Weryfikacja oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu Zarządzanie nabytej
przez studentów podczas studiów na uczelni
3. Nabycie nowych praktycznych umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom
działalności logistycznej
Dla praktyk zawodowych sformułowano następujące przedmiotowe efekty uczenia się:
student po odbyciu praktyk zawodowych:
1. Potrafi pozyskiwać informacje z miejsca praktyki zawodowej, integrować
i wykorzystać je w kształceniu.
2. Stale poszerza swoje kompetencja zawodowe i personalne poprzez udział
w dodatkowych formach kształcenia w miejscu praktyki.
3. Poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy w miejscu pracy natury technicznej,
ekonomicznej, prawnej i etycznej związane z kierunkiem Zarządzanie
4. Potrafi dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania systemów
motywacyjnych, organizacyjnych itd. w miejscu praktyki i ocenić istniejące
rozwiązania.
5. Stale poszerza swoje kompetencja zawodowe i personalne poprzez udział
w dodatkowych formach kształcenia w miejscu praktyki.
6. Potrafi wykazać się kreatywnością i przedsiębiorczością podczas praktyki zawodowej.
7. Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywanym zawodem
8. Stale poszerza swoje kompetencja zawodowe i personalne poprzez udział
w dodatkowych formach kształcenia w miejscu praktyki.
9. Potrafi organizować i kierować pracą zespołu oraz rozstrzygać problemy
w środowisku pracy.
10. Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role oraz rozumie
skutki swojej działalności.
11. Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania przed współpracownikami.
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7. Załączniki - sylabusy
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