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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

e-biznes   
 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształce nia 
 
Kierunek studiów e-biznes naleŜy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 
społecznych. Przedmiot badań e-biznes jest umiejscowiony w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  
 
Objaśnienia oznaczeń: 
 
K2A (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych 
S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie 

nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia o 
profilu ogólnoakademickim 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia  
 
 

 
Symbol 
efektu 

kształcenia  

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
e-biznes 

Odniesienie do  
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
społecznych 

Absolwent, po uko ńczeniu studiów drugiego 
stopnia: 

WIEDZA 
K2A_W01 ma wiedzę dotyczącą złoŜonych procesów i zjawisk 

zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu 
 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W08 

K2A_W02 zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i 
prawne uwarunkowania e-biznesu  

S2A_W03 
S2A_W06 
S2A_W07 

K2A_W03 zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów  
w Internecie i w systemach informacyjno-
komunikacyjnych  

S2A_W04 
S2A_W05 



K2A_W04 rozumie wpływ technologii informacyjno-
komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej 
interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo  

S2A_W03 
S2A_W05 

K2A_W05 posiada wiedzę z zakresu zarządzania 
przedsięwzięciem e-biznesowym lub tradycyjnym 
wykorzystującym techniki e-biznesowe  

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W10 

K2A_W06 zna metodykę zarządzania projektami  
 

S2A_W08 
S2A_W11 

K2A_W07 zna podstawowe metody analizy danych w e-biznesie  
 

S2A_W03 
S2A_W06 

K2A_W08 zna metodykę prowadzenia prac badawczych S2A_W01 
S2A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 
K2A_U01 potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać 

zjawiska z zakresu funkcjonowania firm w 
gospodarce cyfrowej 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 

K2A_U02 umie formułować problemy projektowe, a takŜe 
planować i kontrolować realizacje projektów i 
programów oraz zarządzać portfelem projektów 

S2A_U03 
S2A_U06 
S2A_U07 

K2A_U03 potrafi zaprojektować przedsięwzięcie biznesowe  
w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie 
modelu biznesowego i strategii ukierunkowanych na 
rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami 

S2A_U06 
S2A_U07 

K2A_U04 potrafi formułować strategie tradycyjnej organizacji w 
zakresie e-biznesu 

S2A_U06 
S1A_U07 

K2A_U05 potrafi dokonać holistycznej oceny wpływu otoczenia 
na procesy zarządzania oraz podejmować decyzje 
zarządcze, zwłaszcza o charakterze taktycznym i 
strategicznym 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U08 

K2A_U06 biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem 
obcym 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K2A_K01 wykazuje umiejętność pracy zespołowej, kierowania 

zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz 
organizacji pracy własnej 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K05 

K2A_K02 wykazuje zdolność skutecznego komunikowania się, 
negocjowania oraz pracy w zespole, równieŜ z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

S2A_K02 
S2A_K04 

K2A_K03 wykazuje postawy przedsiębiorcze w zakresie 
rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i 
wdraŜania innowacji 

S2A_K07 

K2A_K04 wykazuje nawyk samodzielnej pracy, 
samokształcenia oraz aktualizowania i kumulacji 
wiedzy z róŜnych źródeł 

S2A_K01 
S2A_K06 

K2A_K05 wykazuje świadomość etyki i odpowiedzialności 
związanej z wykonywanym zawodem 

S2A_K04 
S2A_K05 

 


