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Załącznik do uchwały nr 413 Senatu SGH 
z dnia 16 marca 2016 r. 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW / LEARNING OUTCOMES  
FOR THE FIELD OF STUDY 

 
globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) /  

Global Business, Finance and Governance   
 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie / at the Warsaw School of Economics 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI / FIRST 
CYCLE STUDIES – GENERAL ACADEMIC PROFILE  

 
 
 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia / The field of study 
placement in the area of education 

 

Kierunek studiów globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) / Global 
Business, Finance and Governance należy do obszaru kształcenia w zakresie 
nauk społecznych. Przedmiot badań kierunku jest umiejscowiony w dziedzinie nauk 
ekonomicznych i dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu. 
/ The Global Business, Finance and Governance field of study belongs to the area 
of education within the social sciences. The subject of Global Business, Finance 
and Governance research is located within the field of economic sciences and the 
scientific disciplines of economics, finance and management sciences. 

 
 
Objaśnienia oznaczeń / Code: 
 
K2A (przed podkreślnikiem) 
/ before the underscore 

– kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim / learning 
outcomes of fields of study during the first cycle studies 
of the general academic profile 

W – kategoria wiedzy / konwledge 
U – kategoria umiejętności / skills 
K (po podkreślniku) / after 
the underscore  

– kategoria kompetencji społecznych / social competencies 

S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie 
nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o 
profilu ogólnoakademickim / learning outcomes within 
the education of the area of social sciences – general 
academic profile  

01, 02, 03 i kolejne / and 
the following 

– numer efektu kształcenia / learning outcome number  
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Symbol 
efektu 

kształcenia
/ 

Learning 
outcome 

code 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
globalny biznes, finanse i zarządzanie 

(governance) /  
Learning outcomes for the field of study Global 

Business, Finance and Governance 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
społecznych 

/ 
Reference to 
the learning 
outcomes 
within the 
education  

of the area of 
social sciences 

Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia:  

A graduate of the first-cycle studies: 

WIEDZA / KNOWLEDGE 

K1A_W01 ma wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, 
zarządzania i zna podstawowe techniki zbierania  
i analizy danych oraz metody analityczne stosowane 
w obszarze globalnego biznesu, finansów  
i zarządzania (governance) / has knowledge in the 
fields of economics, finance, management sciences 
and knows basic techniques of data collection and 
methods of analysis applied in the field of in Global 
Business, Finance and Governance 

S1A_W01 
S1A_W06 

 

K1A_W02 ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie 
globalnego biznesu, finansów i zarządzania 
(governance), rozumie podstawowe problemy 
ekonomiczne na poziomie międzynarodowym oraz 
zna sposoby rozwiązywania tych problemów / has a 
command of the theoretical and practical knowledge 
in the field of Global Business, Finance and 
Governance, understands basic business and 
economic problems at an international level, and 
knows methods of solving these problems 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W04 
S1A_W05 

K1A_W03 ma wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych i 
rynków kapitałowych oraz podstaw finansów i 
rachunkowości w kontekście transakcji międzynaro-
dowych / has knowledge of international finance and 
capital markets, comprehends basics of finance and 
accounting concerning international transactions 

S1A_W03  
S1A_W04 
S1A_W06 
S1A_W07 
S1A_W08 

K1A_W04 ma wiedzę o różnych podmiotach koncentrujących 
się na działalności międzynarodowej (w tym Unii 
Europejskiej, firmach międzynarodowych i innych 
organizacjach publicznych i prywatnych oraz 
instytucjach) / has knowledge of various entities 
focused on international operations (including the 
European Union as well as multinational companies, 
and other public and private organizations and 
institutions) and their international activities  

S1A_W03  
S1A_W04 
S1A_W06 
S1A_W07 
S1A_W08 
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K1A_W05 rozumie koncepcje międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarek narodowych oraz zrównoważonego 
rozwoju / understands the phenomenon of international 
competitiveness of national economies as well as 
sustainable development 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 

K1A_W06 

ma wiedzę o międzynarodowych praktykach 
zarządzania przedsiębiorstwami i marketingu / has 
knowledge of international management and 
marketing practices  

S1A_W06 
S1A_W07 
S1A_W08 
S1A_W09 

K1A_W07 

ma informacje na temat aktualnych problemów 
politycznych i gospodarczych na poziomie 
międzynarodowym / has the information on current 
political and business issues on international level 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W08 

K1A_W08 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsięwzięć 
międzynarodowych, wykorzystując wiedzę z 
dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania / knows 
general rules of creation and development of 
international ventures, using knowledge from the 
fields of economics, finance and management 

S1A_W11 
 

K1A_W09 

rozumie międzynarodowe regulacje prawne 
wpływające na działalność gospodarczą różnych 
podmiotów (publicznych i prywatnych) / understands 
legal regulations affecting international economic 
activities of different entities (public and private) 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI / SKILLS 

K1A_U01 wykazuje zdolności do wykorzystywania wiedzy przy 
rozwiązywaniu prostych problemów dotyczących 
podmiotów zaangażowanych w działalność między-
narodową / demonstrates the ability to apply the 
knowledge to solve simple problems concerning 
entities involved in international activities 

S1A_U01 
S1A_U03  
S1A_U08 

K1A_U02 potrafi wykorzystywać podstawowe techniki i metody 
zbierania danych z zakresu ekonomii międzynaro-
dowej i zarządzania w analizie gospodarki światowej 
oraz gospodarek narodowych i ich grup / is able to use 
basic techniques of data collection and methods within 
the field of international economics and management 
in the analysis of the world economy and the national 
economies and their groups 

S1A_U02 
 

K1A_U03 potrafi wykonywać proste zadania badawcze 
dotyczące procesów zachodzących w gospodarce 
światowej lub w jej części / can accomplish simple 
research tasks concerning the processes taking place 
in the world economy or in its parts 

S1A_U03 
S1A_U07  

K1A_U04 wykazuje zdolności do identyfikacji czynników 
przyczyniających się do międzynarodowej 
konkurencyjności państw i przedsiębiorstw / 
demonstrates ability to identify factors contributing to 
international competitiveness of countries and 
companies 

S1A_U03 
S1A_U04  
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K1A_U05 ma umiejętność przeprowadzania międzynarodowych 
transakcji i operacji logistycznych / is able to conduct 
international transactions and logistics operations 

S1A_U01 
S1A_U03 
S1A_U08 

K1A_U06 wykazuje umiejętności pracy w międzynarodowym 
zespole wielokulturowym / demonstrates the ability to 
work in an international, multicultural team 

S1A_U06 
S1A_U07 

K1A_U07 umie wyciągnąć logiczne wnioski i jest w stanie 
wypowiadać się na podstawie danych z różnych 
źródeł / can draw logical conclusions and is able to 
make judgments based on data from various sources 

S1A_U08  

K1A_U08 potrafi komunikować się ze specjalistami w tej samej 
dyscyplinie, jak i innymi osobami powiązanymi 
zawodowo / is able to communicate with specialists in 
the same discipline as well as other professionally 
related persons 

S1A_U02 
S1A_U07 
S1A_U10 

K1A_U09 umie podejmować decyzje i organizować pracę 
zespołową / is able to make decisions and organize 
team work 

S1A_U06 
S1A_K02 

K1A_U10 posługuje się biegle dwoma językami obcymi, a jeśli 
jest absolwentem studiów niestacjonarnych – jednym 
językiem obcym na poziomie zaawansowanym / 
speaks fluently two foreign languages, and part-time 
study graduates should speak one foreign language 
at an advanced level 

S1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / SOCIAL COMPETENCIES 

K1A_K01 umie realizować różne projekty biznesowe / can 
accomplish different business projects  

S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K07 

K1A_K02 wykazuje inicjatywę, samodzielność w działalności 
biznesowej i umiejętności negocjacyjne / displays 
initiative, self-reliance in business activity and 
negotiating skills 

S1A_K04 

K1A_K03 charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę 
własną i innych osób / demonstrates responsibility for 
work done by themselves as well as others 

S1A_K02 

K1A_K04 rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki 
zawodowej / understands the basic principles of 
ethics, including the vocational ethics 

S1A_K04 

K1A_K05 wykazuje zdolność do formułowania i uzasadniania 
sądów w ważnych sprawach społecznych i 
światopoglądowych / displays the ability to formulate 
and justify opinions on significant social and 
ideological issues 

S1A_K03 

K1A_K06 umie ukierunkować swoje samokształcenie / 
demonstrates the ability to self-educate 

S1A_K01 

 


