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Nowy Sącz, 2014 

I. Założenia ogólne 

1. Nazwa kierunku studiów: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 

2. Stopień studiów: II 

3. Profil kształcenia: praktyczny 

4. Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne 

5. Czas trwania studiów: 4 semestry 

6. Poziom kształcenia: 7 KRK 

7. Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze/obszarach kształcenia z określeniem procentowego 

udziału liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów: Ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw jest kierunkiem, który jest realizowany w obszarze nauk społecznych. 

8. Planowany termin uruchomienia studiów: rok akademicki 2015/2016 

9. Jednostka prowadząca kierunek: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Sączu 

10. Dokumenty prawne, na podstawie których: opracowano zakładane efekty kształcenia dla 

kierunku, analiza zgodności zakładanych efektów kierunkowych z deskryptorami wynikającymi 

z obowiązujących aktów prawnych: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 

nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 

Nr 179, poz. 1065); 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167); 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. Nr 201, poz. 1187); 

5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520); 

6) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

(Dz. U. Nr 243, poz.1445, z późn. zm.); 

7) Publikacja: Autonomia Programowa Uczelni. Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

wydana przez MNiSW, Warszawa 2010; 

8) Publikacja: Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, wydana przez 

MNiSW, Warszawa 2010; 
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9) Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; stanowiący 

załącznik do Uchwały Nr 4/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Sączu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów, zmieniony 

Uchwałą Nr 43/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 

1 czerwca 2012 r. zmieniającą Regulamin studiów i Uchwałą Nr 2/2014 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniającą Regulamin 

studiów. 

10) Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nr 56/2011 z dnia 

16 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji 

planów studiów i programów kształcenia (zmieniona Uchwałą Nr 3/2013 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę w 

sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i 

programów kształcenia); 

11) Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad projektowania i prowadzenia 

dokumentacji programowej studiów. 

Ponadto uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych dla obszaru nauk społecznych 

Obszar wiedzy : obszar nauk społecznych 

Dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych 

Dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu 

 

II. Ogólne cele kształcenia  dla kierunku: 

Studia oferowane w Instytucie Ekonomicznym są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie 

rynku pracy. Zaprojektowane zostały z myślą o przekazaniu studentom wiedzy i kształtowaniu 

umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości gospodarczej. 

W ich wyniku, absolwent zdobędzie wiedzę na temat procesów gospodarczych oraz nabędzie 

pogłębione umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych. Celem studiów jest również 

stworzenie warunków umożliwiających rozwój osobowości studenta, oraz kompetencji społecznych. 

Kończąc studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, absolwent 

będzie dysponował specjalistyczną wiedzą niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami 

przedsiębiorstwa oraz sprawnie formułował opinie na temat problemów zarządzania. Absolwent będzie 

posiadał umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce: krytycznej analizy, formułowania 

sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na 

te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych.  

Absolwent będzie przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. 

Studia drugiego stopnia przygotowywać będą studentów do zajmowania funkcji kierowniczych  

i eksperckich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze 

finansów, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Zakłada się, że 
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absolwent kierunku studiów II stopnia będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności 

gospodarczej.   

Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia 

(doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, 

staże).  

Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie 

prowadzenia praktyk. 

 

Studia II stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw podzielone zostały na III moduły 

kształcenia: 

1. Moduł zajęć z zakresu przedmiotów podstawowych; 

2. Moduł zajęć z zakresu przedmiotów kierunkowych; 

3. Moduł zajęć wybieralnych, składający się z 6 kursów wybieralnych. 

Absolwent kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nabędzie szereg umiejętności, 

niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodach 

ekonomicznych. Praktyczny wymiar studiów przejawia się w nabyciu przez studenta zdolności do 

posługiwania się w stopniu szerszym językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 

ekonomicznej. Ponadto nabędzie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi 

i szybkiego wyszukiwania niezbędnych informacji.  

 

III. Zakładane, szczegółowe efekty kształcenia dla kierunku 

1. Objaśnienia oznaczeń wykorzystanych przy określaniu efektów obszarowych i zakładanych efektów 

kierunkowych, z uwzględnieniem ustalonych w uczelni identyfikatorów (kodów) dla kierunku: 

„EiOP” – Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 

 

2. Szczegółowe efekty kształcenia na II stopniu studiów, kierunku: Ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie tabelaryczne zakładanych,  kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (profil praktyczny, 
studia drugiego stopnia) 
 

Kod efektów 
kierunkowych 

Kierunkowe efekty kształcenia 
Kod efektów 
obszarowych 

Obszarowe efekty 
kształcenia 

Wiedza 

EiOP_W01 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, jej 
relacjach z innymi naukami oraz zna jej wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy. 

S2P_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych nauk. 

S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2P_W09 
Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji 
społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych oraz ich praktycznych 
zastosowań i o ich historycznej ewolucji. 

EiOP_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o ekonomicznych, społecznych, 
politycznych, kulturowych i etycznych uwarunkowaniach 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

S2P_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz 
wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych lub ich 
elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji. 

S2P_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich 
elementami w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii 
więzi społecznych, względnie do wybranych kręgów kulturowych. 

S2P_W04 
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych oraz wiedzę 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych i rządzących nimi 
prawidłowości. 

S2P_W07 
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury  
i instytucje społeczne. 

EiOP_W03 
Zna zaawansowane metody, narzędzia i techniki pozyskiwania 
oraz analizowania informacji wykorzystywanych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

S2P_W06 

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu odpowiednie dla dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w tym 
techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne 
oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych. 

EiOP_W04 
Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym 
struktury życia gospodarczego oraz  o zasadach i motywach 
działania człowieka w tych strukturach. 

S2P_W04 
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych oraz wiedzę 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych i rządzących nimi 
prawidłowości. 

S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W05 Zna zaawansowane metody, narzędzia i techniki zarządzania 
przedsiębiorstwem.  

S2P_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz 
wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych lub ich 
elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji. 
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S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2P_W07 
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury  
i instytucje społeczne. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W06 Zna metody analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących 
przedsiębiorstw. 

S2P_W06 

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu odpowiednie dla dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w tym 
techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne 
oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W07 
Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa gospodarczego.  

S2P_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych nauk. 

S2P_W07 
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i 
instytucje społeczne. 

EiOP_W08 Ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach rządzących 
funkcjonowaniem rynku. 

S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2P_W07 
Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury  
i instytucje społeczne. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W09 
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad zarządzania finansami, 
funkcjonowania instytucji i rynków finansowych oraz teorii 
inwestowania. 

S2P_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk 
i relacjach do innych nauk. 

S2P_W05 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych obszarów aktywności człowieka. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W10 Ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania 
przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym 

S2P_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz 
wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych lub ich 
elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji. 
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S2P_W03 
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich 
elementami w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii 
więzi społecznych, względnie do wybranych kręgów kulturowych. 

S2P_W08 
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi 
społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także rządzących tymi zmianami 
prawidłowościach. 

EiOP_W11 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz jest świadomy 
konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

S2P_W10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej. 

EiOP_W12 Zna zasady i narzędzia uruchamiania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

S2P_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz 
wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych lub ich 
elementów oraz konkretnych rodzajów organizacji. 

S2P_W11 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiowanego kierunku studiów.  

Umiejętności 

EiOP_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zdarzenia 
gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. 

S2P_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 
relacje między zjawiskami społecznymi. 

S2P_U03 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, 
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je 
weryfikować. 

EiOP_U02 
Ma umiejętność przygotowania projektów z wykorzystaniem 
właściwych metod oraz narzędzi. 

S2P_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne 
skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

S2P_U06 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, 
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o 
umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej. 

S2P_U07 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu  
i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych 
rozwiązań. 

S2P_U09 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 
polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym 
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. 
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S2P_U10 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim  
i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych. 

EiOP_U03 
Potrafi korzystać z systemów wspomagania decyzji oraz metod 
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 

S2P_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne 
skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

S2P_U05 

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach 
systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) albo potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w celu 
rozwiązywania wybranych problemów. 

S2P_U07 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu  
i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych 
rozwiązań. 

EiOP_U04 Potrafi opracować strategię rozwoju przedsiębiorstwa. 

S2P_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne 
skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

S2P_U07 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i 
podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych 
rozwiązań. 

S2P_U09 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 
polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym 
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. 

EiOP_U05 
 

Potrafi prowadzić analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw 
produkcyjnych, usługowych i handlowych. 

S2P_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 
relacje między zjawiskami społecznymi. 

S2P_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego 
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi 
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy. 

S2P_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne 
skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 
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S2P_U08 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną  
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 
ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej. 

 
 

EiOP_U06 
 

 
Wykorzystuje wiedzę ekonomiczną w analizie i interpretacji zjawisk 
społeczno-gospodarczych. 

S2P_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 
relacje między zjawiskami społecznymi. 

S2P_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego 
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi 
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy. 

S2P_U08 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną  
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 
ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej. 

S2P_U10 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim  
i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych. 

EiOP_U07 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze 
oraz ich skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia 
społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 
właściwych dla ekonomii. 

S2P_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne 
skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

S2P_U08 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną  
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 
ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej. 

EiOP_U08 
 

Posiada pogłębioną umiejętność interpretowania przepisów 
prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz stosowania 
norm prawnych, zawodowych i etycznych w rozwiązywaniu 
wybranych problemów występujących w życiu gospodarczym. 

S2P_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 
relacje między zjawiskami społecznymi. 

S2P_U05 

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach 
systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) albo potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w celu 
rozwiązywania wybranych problemów. 

S2P_U07 
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu  
i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych 
rozwiązań. 

EiOP_U09 

Poddaje krytycznemu osądowi możliwe warianty rozwiązywania 
problemów występujących w działalności gospodarczej w oparciu o 
posiadaną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyki 
zawodowej. 

S2P_U01 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 
relacje między zjawiskami społecznymi. 

S2P_U06 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, 
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz  
o umiejętności nabyte podczas praktyki zawodowej. 

S2P_U08 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną  
o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 
ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej. 

EiOP_U10 
Potrafi posługiwać się językiem ekonomii, w sposób pogłębiony 
opisuje zjawiska gospodarcze oraz stosuje metody badawcze 
ekonomii do rozwiązywania problemów z zakresu życia 

S2P_U02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego 
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi 
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy. 
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gospodarczego. 
 
 

S2P_U03 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, 
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je 
weryfikować. 

S2P_U08 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o 
umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach 
ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody badawczej. 

S2P_U05 

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych zastosowaniach 
systemami normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) albo potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w celu 
rozwiązywania wybranych problemów. 

S2P_U10 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i 
języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych. 

EiOP_U11 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac 
pisemnych w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem 
zaawansowanej terminologii z zakresu ekonomii i nauk 
pokrewnych. 

S2P_U10 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i 
języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych. 

EiOP_U12 

Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się 
specjalistycznymi sformułowaniami w języku obcym z zakresu 
ekonomii i nauk pokrewnych, zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

S2P_U11 
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Kompetencje społeczne 

EiOP_K01 Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie. S2P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

EiOP_K02 
Jest świadomy złożoności otoczenia gospodarczego i 
technologicznego oraz konieczności łączenia wiedzy i praktyki z 
różnych dziedzin i dyscyplin nauki. 

S2P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

S2P_K06 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone  
o wymiar interdyscyplinarny 

EiOP_K03 
Potrafi współpracować w grupie dla uzyskania założonych celów 
oraz jest świadomy dużej wartości wiedzy, umiejętności i opinii 
innych ludzi.  

S2P_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

S2P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 

EiOP_K04 Zna i rozumie potrzeby różnych grup społecznych. 

S2P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 

S2P_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

EiOP_K05 Świadomie i celowo podejmuje działania odpowiedzialne 
społecznie w ramach procesu zarządzania przedsiębiorstwem. 

S2P_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

S2P_K05 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać 
wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 
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EiOP_K06 
Potrafi dokonać wartościowania celów swojej pracy z 
uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, etycznych i 
społecznych. 

S2P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 

EiOP_K07 
Jest przekonany o konieczności podejmowania działań 
gospodarczych w swoim otoczeniu, a także ma świadomość 
możliwości, korzyści i zagrożeń z tym związanych. 

S2P_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Informacja o wykorzystaniu wzorców międzynarodowych przy tworzeniu efektów kształcenia: 

Przy opracowywaniu zbioru efektów kształcenia wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych 

w ramach projektu Tuning Educational Structures in Europe w roku 2002 oraz 2008 przez Business 

Subject Area Group (SAG). Badania miały na celu zidentyfikowanie listy kompetencji ogólnych (generic) 

a także zawodowych (subject -oriented) i określenie ich względnej ważności oraz stopnia osiągania. 

Badania przeprowadzono na reprezentatywnych grupach nauczycieli akademickich kilkudziesięciu 

europejskich wyższych uczelni, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Wyniki obu badań wraz  

z wieloma komentarzami oraz wskazówkami odnoszącymi się do projektowania programów studiów na 

podstawie efektów uczenia się zostały przedstawione w publikacji:  

 Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of 

Degree Programmes in Business. Project coordinated by the University of Deusto, Spain and 

the University of Groningen, The Netherlands  

 http://tuning.unideusto.org/tuningeu www.rug.nl/let/tuningeu  

 Deskryptory Dublińskie  

 Deskryptory ERK i KRK 

 

4. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na kierunku studiów: 

Dostosowując działania Uczelni do wymogów znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 i 742 z późn. zm.) w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Nowym Sączu, w zakresie wdrożenia systemu zapewniania jakości kształcenia zostały 

podjęte następujące działania: 

 z dniem 1 marca 2012 r. został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

 dnia 27 kwietnia 2012 r. Senat Uczelni przyjął uchwałę nr 32/2012 w sprawie Uczelnianego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Sączu, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 października 2012 r. Uchwała 

ta zastąpiła poprzedni system jakości kształcenia zawarty w Uchwale nr 67/2007 w sprawie 

przyjęcia „Uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, 

 dnia 11 maja 2012 roku Rektor Uczelni wydał Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie wzorów 

dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia. 

 Wprowadzenie procedur dot. jakości, Zarządzeniem  nr 17/2013  Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia swoim zakresem działania obejmuje 

w szczególności: 

 monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich i badanie warunków ich rozwoju, 
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 ocenę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

 monitorowanie warunków kształcenia, 

 monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia, 

 weryfikację zakładanych efektów kształcenia, 

 ocenę dostępności informacji na temat kształcenia, 

 ocenę mobilności studentów, 

 badanie absolwentów Uczelni, 

 ocenę aktywności naukowo-badawczej jednostki, 

 ocenę funkcjonowania Biura Karier, 

 zapobieganie zjawiskom patologicznym, 

 procedury wdrażania planów naprawczych. 

Powyższe zadania są realizowane także w oparciu o Uchwałę nr 66/2012 Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Nowym Sączu oraz o Uchwałę nr 102/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia systemu monitorowania 

karier zawodowych absolwentów. 

Istota systemu polega na cyklicznym badaniu czynników rzutujących na jakość kształcenia. 

Zajmują się tym Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, które poprzez wykrywanie niedoskonałości 

pomagają Dyrektorom Instytutów w planowaniu i podejmowaniu działań doskonalących jakość 

kształcenia. Koordynowanie całości systemu powierzone zostało Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości 

Kształcenia. System nakłada obowiązki na wszystkich członków społeczności akademickiej, polegające  

na samokontroli i samodoskonaleniu własnej pracy. 

5. Uwzględniono wszystkie deskryptory z KRK z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych dla obszaru nauk społecznych. 

 

IV. Informacja o zespole przygotowującym kierunkowe efekty kształcenia 

Efekty kształcenia opracował zespół w składzie: (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, 

przynależność do minimum kadrowego): 

1) Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (przynależność do minimum kadrowego) 

2) dr Honorata Trzcińska (przynależność do minimum kadrowego) 

3) dr Robert Rogowski (przynależność do minimum kadrowego) 

4) mgr Mariusz Bołoz 

5) mgr Aleksandra Jasińska 

6) mgr Paweł Jurczak 

7) mgr Judyta Witowska 

8) mgr Halina Rechul 

9) mgr Joanna Kantor 
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Załączniki:  

1. Wykaz przedmiotów. 

2. Wykaz podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, które nadesłały opinie w sprawie weryfikacji 

efektów kształcenia kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw w IE PWSZ w Nowym 

Sączu. 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia ……………….                                     ..…………………………………….. 

                                                                                                (podpis dyrektora instytutu) 

 

 

 

 

 

 


