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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Ekonomiczny 

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

O PROGRAMIE STUDIÓW 

DLA KIERUNKU STUDIÓW  

 

 

Nazwa kierunku:  

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (MSG)  

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:  

Studia na kierunku MSG zakładają realizację efektów uczenia się w dyscyplinach naukowych: 

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, z których dyscyplina naukowa ekonomia i 

finanse jest dyscypliną wiodącą. 

PROCENTOWY UDZIAŁ DYSCYPLIN 

Lp. Dyscyplina albo dyscypliny, do których 

odnoszą się zakładane efekty uczenia się 

Udział 

procentowy 

1. 

2. 

dyscyplina: ekonomia i finanse 

dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości 

90% 

10% 

SUMA 100% 

 

Poziom kształcenia: 

Kierunek MSG w UG realizowany jest na studiach pierwszego stopnia. 

Kierunek MSG w UG realizowany jest na studiach drugiego stopnia. 

 

Forma studiów: 

Kierunek MSG realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

Liczba semestrów i punktów ECTS: 

Studia I stopnia na kierunku MSG trwają 6 semestrów. W celu uzyskania kwalifikacji 

pierwszego stopnia program studiów przewiduje uzyskanie 184 punktów ECTS. 

Studia II stopnia na kierunku MSG trwają 4 semestry. W celu uzyskania kwalifikacji drugiego 

stopnia program studiów przewiduje uzyskanie 123 punktów ECTS. 

 

Profil kształcenia: 

Studia na kierunku MSG mają profil ogólnoakademicki. 

 

Tytuł zawodowy absolwenta: 

Tytuł zawodowy absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku MSG: licencjat.  

Tytuł zawodowy absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku MSG: magister. 

Uzyskanie tych tytułów jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to 
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potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku 

MSG efektów uczenia się.  

 

Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 

kontynuacji ich kształcenia: 

W kształceniu na kierunku MSG celem jest  wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności 

i kompetencje z zakresu teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, 

zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i  mikroekonomicznym, pozwalające na 

wykorzystanie ich w międzynarodowej praktyce gospodarczej. Jego osiągnięcie stworzy 

absolwentom możliwość zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i 

menedżerskich  w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą i  zajmujących się 

obsługą  międzynarodowej wymiany (np. w bankach, przedsiębiorstwach logistycznych), w 

korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także możliwość 

prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.  

W oferowanych studentowi przedmiotach do wyboru uczestniczyć będą przedstawiciele wielu 

polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, którzy podzielą się swoją wiedzą praktyczną, 

związaną z kierunkiem studiów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na 

studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych. 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia w 

szkołach doktorskich i na studiach podyplomowych.  

 

Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią Rozwoju: 

Kierunek MSG to nowoczesny kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych 

uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z 

dyscypliny ekonomia i finanse. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do 

podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na 

międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień 

Kierunek MSG zgodnie z nadrzędnymi celami Uniwersytetu Gdańskiego kształci 

cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz 

wnosi wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych 

problemów.  

Do realizacji programu studiów na kierunku MSG zaangażowani są nauczyciele 

Wydziału Ekonomicznego oraz praktycy gospodarczy. Część przedmiotów, głównie w 

zakresie umiejętności językowych w celu zapewnienia założonych efektów uczenia się 

realizowana jest przez specjalistów z innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.  

W dydaktyce akademickiej kierunku MSG wykorzystuje się wyniki najnowszych 

badań naukowych. Program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się 

oraz do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co jest zgodne z pkt. 4. Nowa 

Jakość w Badaniach Naukowych i Kreowaniu Innowacji oraz pkt. 5 Wzmocnienie Kapitału 

Intelektualnego Uniwersytetu. 
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Informacja o strukturze programu studiów: 

Program studiów na kierunku studiów MSG, poza Informacjami ogólnymi o programie 

studiów obejmuje:  

 opis zakładanych efektów uczenia się,  

 opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów uczenia się;  

 plan studiów 

 informację o prowadzących zajęcia 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia: 

Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie kształcenia na kierunku 

MSG na poziomie przedmiotu weryfikowane będą poprzez następujące formy: egzaminy 

(egzamin ustny, egzamin opisowy, egzamin testowy), zaliczenie (zaliczenie ustne, zaliczenie 

opisowe, zaliczenie testowe), kolokwium, przygotowanie referatu, projektu (w tym: projektu 

w postaci multimedialnej), prezentacji i tłumaczenia tekstu, a także napisanie eseju i dłuższej 

pracy pisemnej. Efekty uczenia będą weryfikowane poprzez mierniki ilościowe, tj.: oceny z 

zaliczeń, kolokwium i egzaminów, oceny z ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i innych 

form zajęć, ocenę aktywności studentów na zajęciach. Szczegółowe określenie sposobów 

oceny tych efektów zostało ujęte w sylabusach i jest zgodne z warunkami uzyskiwania 

zaliczeń, zawartymi m.in. w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.    

Wybór promotora w procesie dyplomowania - w przypadku studiów pierwszego 

stopnia - następuje po zakończeniu 3 semestru studiów i jest uzależniony od zainteresowań 

studenta. 

Wybór promotora w procesie dyplomowania - w przypadku studiów drugiego stopnia 

-następuje od 1 semestru studiów i jest uzależniony od zainteresowań studenta. 

Działania w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, mające 

na celu ocenę i doskonalenie programu studiów kierunku MSG, w szczególności w kontekście 

potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy są prowadzone przez 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

Warunki zapewnienia realizacji programu studiów przez osoby z niepełnosprawnością. 

Realizacja programu studiów MSG nie jest w żadnym stopniu utrudniona dla osób z 

niepełnosprawnościami. Nowoczesne budynki Wydziału Ekonomicznego są w pełni 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia Pełnomocników Dziekanów 

ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie stosowania narządzi ułatwiających studiowanie 

osobom z niepełnosprawnościami odnoszą się do stosowania sposobów ułatwiających 

studiowanie, w tym np. właściwego stosowania zapisów Regulaminu Studiów w zakresie 

udzielania zgody na indywidualne programy studiów, stosowania ułatwień w zakresie 

przekazywania studiowanych treści, dostosowania stanowisk pracy w przypadku realizacji 

zajęć w ramach ćwiczeń.  

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: 

Kandydat na studia pierwszego stopnia musi się legitymować świadectwem dojrzałości lub 

dokumentami stwierdzającymi osiągnięcie równoważnych efektów uczenia się. Konieczna 
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jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (Europejski System Opisu 

Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference for Languages 

CEFR). 

Kandydat na studia drugiego stopnia musi się legitymować dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia (licencjackich) lub dokumentami stwierdzającymi osiągnięcie 

równoważnych efektów uczenia się. Konieczna jest znajomość języka angielskiego na 

poziomie minimum B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – Common 

European Framework of Reference for Languages CEFR). 

 

Informacja na temat praktyk zawodowych: 

Studenci pierwszego stopnia studiów na kierunku MSG mają obowiązek realizacji praktyk 

obowiązkowych w wymiarze 30 godzin i otrzymują 4 punkty ETCS za ich zaliczenie.  

Realizacja praktyk następuje do 5 semestru studiów włącznie. Rozliczenie realizacji praktyk 

następuje do końca 5 semestru studiów. 

Studenci drugiego stopnia studiów na kierunku MSG mają obowiązek realizacji praktyk 

obowiązkowych w wymiarze 20 godzin i otrzymują 3 punkty ETCS za ich zaliczenie.  

Realizacja praktyk następuje do 3 semestru studiów włącznie. Rozliczenie realizacji praktyk 

następuje do końca 3 semestru studiów. 

 

Zasoby kadrowe: 

Zajęcie dydaktyczne w ramach kierunku MSG prowadzone będą, zarówno przez 

pracowników Wydziału Ekonomicznego, jak i praktyków gospodarczych. Nauczyciele 

akademiccy WE gwarantują przekazanie rzetelnej, najnowszej wiedzy z zakresu 

studiowanego kierunku studiów. Przedstawiciele praktyki gospodarczej, prowadzący zajęcia 

do wyboru na nowym kierunku studiów, to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

współczesnej gospodarki i funkcjonujących w jej ramach organizacji, instytucji i 

przedsiębiorstw.  

Wykaz osób prowadzących zajęcia na kierunku MSG stanowi załącznik do niniejszego 

dokumentu. 

 

Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: 

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona jest działalność 

naukowa i naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny naukowej, do której odnoszą się efekty 

uczenia się na kierunku MSG Zajęcia dydaktyczne na studiach odbywają są w oparciu o 

prowadzone w jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne. Słuchacz ma kontakt z 

najnowszymi wynikami badań naukowych prowadzonymi zarówno w kraju, jak i za granicą. 

 

Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna: 

Wydział Ekonomiczny dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą dydaktyczną, gwarantującą 

prawidłową realizację procesu kształcenia. Wydział zapewnia odpowiednie warunki do 

prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach. Zagwarantowany 

jest swobodny dostęp do sal, których wyposażenie jest niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w tym zajęć prowadzonych przez pracowników spoza UG.   
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Zasoby biblioteczne: 

Studenci kierunku MSG mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UG oraz 

jej filii (Biblioteki Ekonomicznej UG położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału 

Ekonomicznego). Do ich dyspozycji pozostają także księgozbiory zgromadzone w 

jednostkach, takich jak: Instytuty, Katedry i Zakłady wydziałów współtworzących 

prezentowany kierunek studiów. Od 2006 roku otwarty został dla użytkowników nowy 

budynek Biblioteki Głównej w Gdańsku - Oliwie, położony blisko Rektoratu Uniwersytetu 

Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Biblioteka posiada ponad 500 miejsc dla 

czytelników, w tym 170 stanowisk komputerowych. Większość zbiorów w nowej Bibliotece 

Głównej UG uporządkowana jest według klasyfikacji rzeczowej i udostępniana prezencyjnie 

w wolnym dostępie. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje użytkownikom dostęp do 

licznych licencjonowanych serwisów elektronicznych, czasopism oraz książek, tak 

renomowanych wydawców. Zasoby elektroniczne dostępne są w sieci uniwersyteckiej lub z 

komputerów domowych poprzez usługę VPN.  

Zasoby biblioteczne Biblioteki Głównej UG oraz jej filii i dostęp do baz danych 

zaspokajają potrzeby związane z procesem kształcenia na kierunku MSG. 

 

Opis działań związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia: 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym 

prowadzącym kierunek MSG funkcjonuje na podstawie uchwały nr 76/09 Senatu UG z dnia 

26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia, jest zgodny z Wydziałowym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia i 

uchwałami Rady Wydziału w sprawie zasad hospitacji z dnia 17 lutego 2011 r. oraz zasad 

dyplomowania z dnia 17 lutego 2011 r. oraz Księgą Jakości Kształcenia na Wydziale 

Ekonomicznym, która została przyjęta przez Radę Wydziału Ekonomicznego w dniu 16 

stycznia 2014 roku. Jakość kształcenia na Wydziale Ekonomicznym leży w gestii Rady 

Wydziału na poziomie wytyczania celów i zadań oraz uchwalania zasad. Na poziomie 

wykonawczym – należy do Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia (głównie 

kompetencje związane z ewaluacją zajęć on-line) oraz Komisji programowo-dydaktycznej, w 

skład której wchodzą kierownicy jednostek, opiekunowie specjalności, przedstawiciel 

komórki zarządzającej planami zajęć, reprezentant doktorantów, przedstawiciel praktyki 

gospodarczej oraz przedstawiciel Samorządu Studentów. W ramach Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia prowadzone są badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. Od roku 

akademickiego 2018/2019 badania ankietowe dotyczące zajęć są prowadzone w formie 

elektronicznej on-line, gwarantując studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze 

ankiet, co roku są przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone na Wydziale. 

Wyniki i wnioski z prowadzonych badań składają się na coroczne opracowanie pt. Jakość 

kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawozdanie z oceny 

własnej dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Dokument ten jest 

publikowany na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego  

Programy studiów dla kierunków prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny opiniowane są 

przez Rady programowe Kierunków. Rada programowa kierunku dba o właściwą realizację i 
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wysoki poziom procesu kształcenia poprzez analizę programów studiów, analizę sposobów i 

zasad oceniania studentów. 

Wszystkie prace dyplomowe na kierunku MSG podlegają weryfikacji z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Kształcenie na Wydziale Ekonomicznym UG jest prowadzone zgodnie z wymogami 

przepisów obowiązujących wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasadami 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają jednostki w zakresie formułowania 

programów i oceny efektów uczenia się. 

 

Sposób uwzględnienia wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów 

Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz Biuro Karier. Harmonogram działań obejmuje uruchomienie badań losów 

absolwenta, które mają osiągnąć następujące cele: 

• określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów UG; 

• określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy; 

• gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo-społecznego absolwenta 

poszukującego pracy. 

 

Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się 

z potrzebami rynku pracy 

Z uwagi na fakt, iż prace nad utworzeniem kierunku MSG prowadzone były z udziałem 

przedstawicieli praktyki gospodarczej uwzględnione zostały potrzeby rynku pracy. Analiza 

zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy jest przedmiotem obrad 

Rady programowej kierunku. Wobec zmian na rynku pracy następują zmiany w zakresie 

przekazywanych treści, w tym ich ciągła aktualizacja.  

 

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi – 

np. pracodawcami, przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku MSG: 

W procesie tworzenia kierunku studiów MSG – oprócz pracowników naukowych Wydziału 

Ekonomicznego - brali udział przedstawiciele praktyki gospodarczej. Ich zadaniem było m.in. 

współtworzenie programu studiów oraz przygotowanie i weryfikacja sylabusów oferowanych 

przedmiotów. Zmiany, które wprowadzane są w zakresie programu studiów oraz zmiany w 

zakresie treści prowadzonych przedmiotów są wynikiem współdziałania pracowników 

Wydziału Ekonomicznego i przedstawicieli praktyki gospodarczej, w tym członków Rady 

Ekspertów, współpracującej z wydziałem.  

 



   str. 1 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia  

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2218). 

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów  

w PRK oraz 

charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

Przedmioty realizujące efekt  

W I E D Z A 

MSG1_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych,  

w szczególności ekonomii i ich miejscu w systemie nauk, w tym  

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

P6U_W 

P6S_WG 

Makroekonomia I 

Mikroekonomia I 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Prawo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Bankowość 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 



   str. 2 

MSG1_W02 zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową  

i uporządkowaną wiedzę z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych 

P6U_W 

P6S_WG 

Finanse 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Europejska polityka konkurencji 

Korespondencja finansowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_W03 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach i istotnych 

elementach struktur i instytucji ekonomicznych, w tym 

podmiotów gospodarczych i relacjach między nimi, w skali 

krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 

P6U_W 

P6S_WG 

Mikroekonomia I 

Marketing 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

MSG1_W04 ma uporządkowaną, podstawową wiedzę szczegółową z zakresu 

wybranej specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki 

gospodarcze 

P6U_W 

P6S_WG 

Seminarium dyplomowe 

Przedmioty specjalnościowe (I stopień) 

MSG1_W05 zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi 

prawidłowości, w tym zna zasady funkcjonowania rynku i 

mechanizmu rynkowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i 

międzynarodowym 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Makroekonomia I 

Mikroekonomia I 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Bankowość 

Handel światowy 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

MSG1_W06 dysponuje podstawową i uporządkowaną wiedzą z zakresu 

podstawowych obszarów funkcjonowania współczesnego 

przedsiębiorstwa, w tym na rynku międzynarodowym 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Zarządzanie 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

MSG1_W07 posiada podstawową wiedzę o człowieku, jako jednostce 

podejmującej decyzje ekonomiczne, działającym w strukturach 

społecznych i jednostkach organizacyjnych, w szczególności 

przedsiębiorstwach, w tym również prowadząc indywidualną 

działalność gospodarczą 

P6U_W 

P6S_WG 

Mikroekonomia I 

Marketing 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 



   str. 3 

MSG1_W08 zna podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia 

informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające 

opisywać i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na 

rynku międzynarodowym oraz procesy i zjawiska w nich i 

między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy 

podejmowania decyzji 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Technologie informacyjne 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Analiza ekonomiczna 

Marketing 

Bankowość 

Akademia Refinitiv 

Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_W09 ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm (prawnych, 

organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i 

instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które funkcjonują 

na rynku międzynarodowym) i rządzących nimi 

prawidłowościach, a także o ich źródłach, naturze i zmianach 

P6U_W 

P6U_WG 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Prawo  

Marketing 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

MSG1_W10 posiada podstawową wiedzę o gospodarce światowej i między-

narodowych stosunkach gospodarczych, procesie ich ewolucji, 

jej przyczynach i konsekwencjach 

P6U_W 

P6S_WG 

Makroekonomia I 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Bankowość 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Akademia Refinitiv 

MSG1_W11 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i procesach zmian 

struktur i instytucji ekonomicznych (w szczególności tych, które 

funkcjonują na rynku międzynarodowym) oraz o przyczynach, 

przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Finanse 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Europejska polityka konkurencji 

MSG1_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Własność intelektualna 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_W13 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk 

ekonomicznych 

P6U_W 

P6S_WG 

 

Analiza ekonomiczna  

Zarządzanie 

Międzynarodowe transakcje handlowe 



   str. 4 

MSG1_W14 ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem 

gospodarczym na rynku międzynarodowym, w tym wiedzę z 

zakresu koncepcji i narzędzi marketingowych 

wykorzystywanych w tym zarządzaniu 

P6U_W 

P6S_WG 

 

Zarządzanie  

Marketing 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

MSG1_W15 posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze 

szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_W16 zna zasady zawierania i realizacji transakcji handlowych na 

rynku międzynarodowym 

P6U_W 

P6S_WG 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

MSG1_W17 posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań 

finansowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w tym zasad rachunkowości, analizy finansowej 

oraz rozliczeń międzynarodowych 

P6U_W 

P6S_WG 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Finanse 

Analiza ekonomiczna 

Rozliczenia międzynarodowe  

Akademia Refinitiv 

U M I E J Ę T N O Ś C I 



   str. 5 

MSG1_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, 

właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów 

gospodarczych, z zastosowaniem standardowych w naukach 

ekonomicznych narzędzi 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

Makroekonomia I 

Mikroekonomia I 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Finanse 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Marketing 

Bankowość 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Akademia Refinitiv 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U02 

 

umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce, 

w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów gospodarczych na 

rynku międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

rynku Unii Europejskiej (w powiązaniu z wybraną specjalnością 

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze) 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

Mikroekonomia I 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Marketing 

Bankowość 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 



   str. 6 

MSG1_U03 potrafi interpretować podstawowe problemy i procesy 

współczesnej gospodarki światowej, ich przyczyny i przebieg 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

 

Makroekonomia I 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Handel światowy 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Akademia Refinitiv 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U04 potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów 

gospodarczych zachodzących w gospodarce otwartej, potrafi 

interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz 

wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy i 

zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod 

i narzędzi w naukach ekonomicznych 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

Makroekonomia I 

Mikroekonomia I 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Finanse  

Analiza ekonomiczna  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Europejska polityka konkurencji 

Akademia Refinitiv 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U05 prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i 

standardami warunkującymi działalność gospodarczą, w tym 

zasadami rachunkowości w celu rozwiązania konkretnego 

zadania z zakresu działalności przedsiębiorstw 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO 

Własność intelektualna 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Prawo 

Bankowość 

Rozliczenia międzynarodowe 

Międzynarodowe transakcje handlowe 



   str. 7 

MSG1_U06 umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych 

wyzwań, rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej oraz potrafi sprawnie rozwiązywać problemy 

zawodowe 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO  

PS6_UU 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

MSG1_U07 potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między 

podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami, 

wchodzącymi w skład otoczenia krajowego i 

międzynarodowego i posiada umiejętność ich rozumienia 

P6U_U 

P6S_UW 

 

Finanse 

Prawo 

Marketing 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

MSG1_U08 potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym 

narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych oraz 

narzędzia marketingowe w celu diagnozowania procesów 

gospodarczych i na tej podstawie podejmowania właściwych 

decyzji ekonomicznych 

P6U_U 

P6S_UW  

 

Technologie informacyjne 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Analiza ekonomiczna 

Marketing 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Akademia Refinitiv 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U09 prawidłowo posługuje się pojęciami z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z 

wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki 

gospodarcze) 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO  

PS6_UU 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Europejska polityka konkurencji 

Akademia Refinitiv 

Korespondencja finansowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 



   str. 8 

MSG1_U10 potrafi wykorzystywać podstawowe programy komputerowe w 

zakresie pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy 

zawodowej 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO  

Technologie informacyjne 

Marketing 

Akademia Refinitiv 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U11 potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z 

działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić 

prawidłowo ich konsekwencje 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK  

 

Finanse 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

MSG1_U12 potrafi zawierać i realizować transakcje handlowe na rynku 

międzynarodowym, potrafi wybrać i zastosować odpowiednią 

formę rozliczenia transakcji, analizować i oceniać przebieg 

transakcji 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UO  

 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Korespondencja finansowa w języku angielskim 

MSG1_U13 posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, 

popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, 

poglądach różnych autorów i/lub danych statystycznych 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK  

PS6_UU 

Makroekonomia I 

Mikroekonomia I 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Handel światowy 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U14 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku 

polskim i angielskim dotyczących wybranych zagadnień z 

zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych (w 

powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku 

międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

 

Język obcy I 

Język obcy II 

Handel światowy 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_U15 posiada umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji 

ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących wybranych 

zagadnień szczegółowych z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną 

specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki 

gospodarcze), z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6U_U 

P6S_UK 

P6S_UU 

Język obcy I 

Język obcy II 

Marketing 

Handel światowy 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 



   str. 9 

MSG1_U16 ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, 

właściwych dla kierunku międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U 

P6S_UK 

Język obcy I 

Język obcy II 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Akademia Refinitiv  

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

K O M P E T E N C J E   S P O Ł E C Z N E 

MSG1_K01 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i 

uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności; wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i uczenia się 

P6U_K 

P6S_KK 

Język obcy I 

Język obcy II 

Mikroekonomia I 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Finanse 

Analiza ekonomiczna 

Prawo 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Bankowość 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Akademia Refinitiv 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

Przedmiot ogóloakademicki do wyboru 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Seminarium dyplomowe 



   str. 10 

MSG1_K02 jest gotowy do pracy w zespole, w tym przyjmować różne role 

zespołowe, posiada elementarne umiejętności organizacyjne, 

które pozwalają na realizację celów związanych z 

projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych 

P6U_K  Język obcy I 

Język obcy II 

Technologie informacyjne 

Wychowanie fizyczne 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu 

Marketing 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 

MSG1_K03 ma świadomość właściwej komunikacji z otoczeniem, potrafi 

odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność 

za podejmowane działania 

P6U_K 

P6S_KO 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Marketing 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Korespondencja biznesowa w języku angielskim 

Seminarium dyplomowe 



   str. 11 

MSG1_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 

P6U_K 

P6S_KO 

P6S_KR 

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej 

Finanse 

Analiza ekonomiczna 

Zarządzanie 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Bankowość 

Handel światowy 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji  

Akademia Refinitiv 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

MSG1_K05 jest gotowy efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji 

grupowych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania 

współczesnych podmiotów gospodarczych w warunkach 

postępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i 

rozwoju procesów integracyjnych 

P6U_K 

P6S_KK 

Mikroekonomia I 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Marketing 

Podstawy polityki gospodarczej i społecznej 

Handel światowy 

Rozliczenia międzynarodowe  

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Europejska polityka konkurencji  

MSG1_K06 Ma świadomość myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K  

P6S_KO 

P6S_KR  

Makroekonomia I 

Marketing 

Bankowość 

Międzynarodowe transakcje handlowe 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Europejska polityka konkurencji 

Akademia Refinitiv 

Seminarium dyplomowe 
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MSG1_K07 ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym 

w sposób profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem 

różnorodności poglądów i kultur; kieruje się społeczną 

odpowiedzialnością biznesu 

P6U_K  

P6S_KO 

P6S_KR 

Własność intelektualna 

Prawo 

Bankowość 

Prawo handlowe i cywilne w wymianie międzynarodowej 

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 

Zarządzanie konfliktem w otoczeniu międzynarodowym 

Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru 

Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru 

Seminarium dyplomowe 
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UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)  

Zapisy – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne – należy odnosić do określonej dziedziny uczenia się lub do działalności zawodowej  

 

POZIOM 6 

P6U_W (WIEDZA, ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE): 

 w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi 

 różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności 

P6U_U (UMIEJĘTNOŚCI, ABSOLWENT POTRAFI): 

 innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach 

 samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie 

 komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko 

P6U_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE, ABSOLWENT JEST GOTÓW DO): 

 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim,  

 samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za 

skutki tych działań 

 

CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6 – 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWE 

DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI PEŁNEJ NA POZIOMIE 4  

załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) 

POZIOM 6 

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE,  

ZAKRES I GŁĘBIA /KOMPLETNOŚĆ PERSPEKTYWY POZNAWCZEJ I ZALEŻNOŚCI: 

P6S_WG  – w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej  

– właściwe dla programu kształcenia; 

KONTEKST / UWARUNKOWANIA, SKUTKI: 

P6S_WK  – fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, 

w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;  

 

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 

WYKORZYSTANIE WIEDZY / ROZWIĄZYWANE PROBLEMY I WYKONYWANE ZADANIA 

P6S _UW  – wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:  

 – właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 

 – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT); 

KOMUNIKOWANIE SIĘ / ODBIERANIE I TWORZENIE WYPOWIEDZI, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W ŚRODOWISKU NAUKOWYM I POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM:  

P6S_UK – komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, 

 – brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, 
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 – posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

ORGANIZACJA PRACY / PLANOWANIE I PRACA ZESPOŁOWA 

P6S_UO – planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole; 

UCZENIE SIĘ /PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I ROZWOJU INNYCH OSÓB 

P6S_UU – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 

OCENY / KRYTYCZNE PODEJŚCIE  

P6S_KK – krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 

 – uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH I DZIAŁANIE NA RZECZ INTERESU PUBLICZNEGO 

P6S_KO – wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, 

 – inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; 

ROLA ZAWODOWA / NIEZALEŻNOŚĆ I ROZWÓJ ETOSU 

P6S_KR - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

 – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 

 – dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

KIERUNEK STUDIÓW: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

POZIOM STUDIÓW: studia drugiego stopnia 

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2218). 

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów  

w PRK oraz 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK 

Przedmioty realizujące efekt  

W I E D Z A 

MSG2_W01  

 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności 

ekonomii, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk  

P7U_W 

P7S_WG  

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W02 

 

zna terminologię i ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu eko-

nomii międzynarodowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych 

oraz dyscyplin komplementarnych  

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

Język obcy w biznesie 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Finanse międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W03 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struk-

tur i instytucji ekonomicznych, w tym podmiotów gospodarczych oraz o 

występujących między nimi relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej 

i międzykulturowej; ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych 

struktur i instytucji ekonomicznych  

P7U_W 

P7S_WG 

Finanse międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W04 ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej 

specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze  

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

Przedmioty specjalnościowe (II stopień) 

Seminarium dyplomowe 
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MSG2_W05 zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, 

szczegółowo zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego, 

zarówno w aspekcie krajowym, międzynarodowym i globalnym  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W06  dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu podstawowych obszarów funkcjo-

nowania współczesnego przedsiębiorstwa, w tym na rynku międzynarodo-

wym  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Finanse międzynarodowe 

Transport i logistyka międzynarodowa 

MSG2_W07 posiada poszerzoną wiedzę o człowieku, jako jednostce podejmującej de-

cyzje ekonomiczne, działającym w strukturach społecznych i jednostkach 

organizacyjnych, w szczególności w przedsiębiorstwach, w tym również 

prowadząc indywidualną działalność gospodarczą  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

MSG2_W08 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu zjawisk eko-

nomicznych, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać 

i analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku międzynaro-

dowym oraz procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące, a także 

wspomagające procesy podejmowania decyzji (w powiązaniu z wybraną 

specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)  

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Zastosowania ekonometrii 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych reguł i norm (prawnych, orga-

nizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekono-

miczne (w szczególności te, które funkcjonują na rynku międzynarodo-

wym) i rządzących nimi prawidłowościach, a także o ich źródłach, naturze 

i zmianach  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Prawo gospodarcze  

MSG2_W10  posiada pogłębioną wiedzę o gospodarce światowej i międzynarodowych 

stosunkach finansowych, procesie ich ewolucji, jej przyczynach, prawidło-

wościach i konsekwencjach, a także zasadach funkcjonowania rynku glo-

balnego  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Finanse międzynarodowe 

MSG2_W11  ma wiedzę o poglądach na temat struktur i procesach zmian struktur i in-

stytucji ekonomicznych (w szczególności tych, które funkcjonują na rynku 

międzynarodowym) oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwen-

cjach tych zmian  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Transport i logistyka międzynarodowa 

MSG2_W12 zna i rozumie ogólne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności inte-

lektualnej (przemysłowej) i prawa autorskiego oraz konieczność zarządza-

nia zasobami własności intelektualnej  

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

Prawo gospodarcze 

Seminarium dyplomowe 
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MSG2_W13 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym 

form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu 

nauk ekonomicznych  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Prawo gospodarcze 

MSG2_W14 ma szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania podmiotem gospodarczym 

na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym w szczególności z zakresu 

zarządzania łańcuchem dostaw w międzynarodowej wymianie towarowej  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Transport i logistyka międzynarodowa 

MSG2_W15 posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospo-

darczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym  

P7U_W 

P7S_WG 

 

Finanse międzynarodowe 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_W16 dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu uwarunkowań prawnych, kulturo-

wych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, w szczególności o charakterze międzynarodowym  

P7U_W 

P7S_WG 

Prawo gospodarcze 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

U M I E J Ę T N O Ś C I 

MSG2_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz 

relacje występujące między nimi  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Finanse międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U02 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do funk-

cjonowania podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym (w 

powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe sto-

sunki gospodarcze)  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Prawo gospodarcze 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

MSG2_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 

współczesnej gospodarki światowej, formułować własne opinie na ten te-

mat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Zastosowania ekonometrii 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U04 potrafi dokonywać obserwacji i analiz procesów gospodarczych zachodzą-

cych w gospodarce otwartej, potrafi interpretować niezbędne w tym zakre-

sie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować 

procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych me-

tod i narzędzi w naukach ekonomicznych  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Zastosowania ekonometrii 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Finanse międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 
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MSG2_U05 sprawnie posługuje się regułami i standardami dotyczącymi działalności 

gospodarczej, w celu rozwiązania konkretnych problemów, w szczególno-

ści tych wynikających ze współpracy międzynarodowej (w powiązaniu z 

wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodar-

cze)  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Prawo gospodarcze 

Transport i logistyka międzynarodowa 

 

MSG2_U06 umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, do sa-

modzielnego rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy zawo-

dowej, związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i 

w odmiennych systemach prawnych i politycznych; charakteryzuje się 

krytycznym podejściem  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Prawo gospodarcze 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U07 potrafi identyfikować i analizować relacje występujące między podmio-

tami gospodarczymi a innymi instytucjami, wchodzącymi w skład otocze-

nia krajowego i międzynarodowego i posiada umiejętność ich rozumienia 

w oparciu o ocenę teoretyczną tych zjawisk (w powiązaniu z wybraną spe-

cjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U08 potrafi wykorzystywać metody i narzędzia, w tym narzędzia statystyczne i 

techniki pozyskiwania danych w celu weryfikacji prostych hipotez i dia-

gnozowania procesów gospodarczych i na tej podstawie podejmowania 

właściwych decyzji ekonomicznych  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Zastosowania ekonometrii 

Finanse międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U09 prawidłowo posługuje się specjalistycznymi pojęciami z zakresu między-

narodowych stosunków gospodarczych oraz wyraża się w sposób precy-

zyjny (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynaro-

dowe stosunki gospodarcze)  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U10 potrafi wykorzystywać podstawowe programy komputerowe w zakresie 

pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U11 potrafi zidentyfikować podstawowe rodzaje ryzyk związanych z działalno-

ścią międzynarodową przedsiębiorstw oraz określić prawidłowo ich kon-

sekwencje i metody ich ograniczania, przy umiejętnym wykorzystaniu 

wiedzy teoretycznej, z zastosowaniem określonej metody badawczej  

P7U_U 

P7S_UW 

 

Finanse międzynarodowe 

Transport i logistyka międzynarodowa 
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MSG2_U12 posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska, wątpliwości i 

sugestii, popierając je argumentacją opartą na wybranych teoriach, poglą-

dach różnych autorów i/lub danych statystycznych 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

Prawo gospodarcze 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U13 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku 

polskim i angielskim dotyczących wybranych zagadnień z zakresu mię-

dzynarodowych stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną spe-

cjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze), z wyko-

rzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

Język obcy w biznesie  

Finanse międzynarodowe 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U14 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji 

ustnych w języku polskim i angielskim, dotyczących międzynarodowych 

stosunków gospodarczych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kie-

runku międzynarodowe stosunki gospodarcze) lub prac interdyscyplinar-

nych  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

Język obcy w biznesie 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_U15 ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, właściwych 

dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, zgodne z wymaga-

niami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

Język obcy w biznesie 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

K O M P E T E N C J E   S P O Ł E C Z N E 

MSG2_K01  

 

ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie 

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania na-

bytej wiedzy i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; 

oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób  

P7U_K 

P7S_KK 

Instrumentarium badań ekonomicznych 

Zastosowania ekonometrii 

Prawo gospodarcze 

Język obcy w biznesie 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_K02 jest gotowy współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role ze-

społowe, posiada umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realiza-

cję celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawo-

dowych; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia 

odpowiedzialności przed współpracownikami za wspólnie realizowane ba-

dania i projekty  

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

Finanse międzynarodowe 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Seminarium dyplomowe 

 



   str. 6 

MSG2_K03 w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi odpowiednio 

określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania  

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KO 

 

Język obcy w biznesie 

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga skomplikowane dylematy związane 

z wykonywaniem zawodu  

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KR 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze II 

 

MSG2_K05 jest gotowy efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupo-

wych zadań projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych 

podmiotów gospodarczych oraz gospodarki, jako całości w warunkach po-

stępującego umiędzynarodawiania działalności gospodarczej i rozwoju 

procesów integracyjnych  

P7U_K 

P7S_KO 

 

Finanse międzynarodowe 

Transport i logistyka międzynarodowa 

 

MSG2_K06 jest gotowy myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  P7U_K 

P7S_KO 

Transport i logistyka międzynarodowa 

Seminarium dyplomowe 

MSG2_K07 ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób 

profesjonalny, etyczny, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kul-

tur; kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu  

P7U_K 

P7S_KR 

 

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Seminarium dyplomowe 
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UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)  

Zapisy – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne – należy odnosić do określonej dziedziny uczenia się lub do działalności zawodowej  

 

POZIOM 7 

P7U_W (WIEDZA, ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE): 

 w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami  

 różnorodne, złożone uwarunkowania 

 aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności  

P7U_U (UMIEJĘTNOŚCI, ABSOLWENT POTRAFI): 

 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 

P7U_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE, ABSOLWENT JEST GOTÓW DO): 

 tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia 

 podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których 

 uczestniczy 

 przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 

 

CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6 – 8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWE 

DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI PEŁNEJ NA POZIOMIE 4  

załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) 

POZIOM 7 

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE,  

ZAKRES I GŁĘBIA /KOMPLETNOŚĆ PERSPEKTYWY POZNAWCZEJ I ZALEŻNOŚCI: 

P7S_WG  – w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 

ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagad-

nienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów 

KONTEKST / UWARUNKOWANIA, SKUTKI: 

P7S_WK  – 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 

 

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 

WYKORZYSTANIE WIEDZY / ROZWIĄZYWANE PROBLEMY I WYKONYWANE ZADANIA 

P7S _UW  – wykorzystywać posiadaną wiedzę  

– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji 

z nich pochodzących, 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 
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- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczym 

KOMUNIKOWANIE SIĘ / ODBIERANIE I TWORZENIE WYPOWIEDZI, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY W ŚRODOWISKU NAUKOWYM I POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM:  

P7S _UK - komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców  

 - prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

ORGANIZACJA PRACY / PLANOWANIE I PRACA ZESPOŁOWA 

P7S _UO – kierować pracą zespołu współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

UCZENIE SIĘ /PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I ROZWOJU INNYCH OSÓB 

P7S _UU – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 

OCENY / KRYTYCZNE PODEJŚCIE  

P7S_KK – krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 – uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH I DZIAŁANIE NA RZECZ INTERESU PUBLICZNEGO 

P7S_KO – wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

 – inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 ROLA ZAWODOWA / NIEZALEŻNOŚĆ I ROZWÓJ ETOSU 

P7S_KR - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:  

 − rozwijania dorobku zawodu, − podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 




