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Załącznik do uchwały nr 414 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 DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI / SECOND 
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 second 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 drugiego 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 drugiego 
stopnia: 

A graduate of the second-cycle studies: 

WIEDZA / KNOWLEDGE 

K2A_W01 ma wiedzę dotyczącą umiejętności i metod 
badawczych w obszarze globalnego biznesu, 
finansów i zarządzania / has a systematic 
understanding of the field in question and of skills and 
methods of research in global business, finance and 
governance 

S2A_W01 
S2A_W06 

 

K2A_W02 ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie 
biznesu międzynarodowego, finansów międzynaro-
dowych i międzynarodowego zarządzania, jak 
również efektywnych metod rozwiązywania proble-
mów gospodarczych i biznesowych na szczeblu 
międzynarodowym / has a command of the 
theoretical and practical knowledge in the field of 
international business, international finance and 
international governance, and the effective methods 
of solving problems of business and economics at 
international level 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 

K2A_W03 ma wiedzę dotyczącą ekonometrycznych metod 
analizy danych ekonomicznych, a także metod 
jakościowych / has knowledge on econometric 
methods of economic data analysis, as well as 
qualitative methods of analysis 

S2A_W06 

K2A_W04 ma wiedzę i zrozumienie międzynarodowego 
środowiska biznesowego w wymiarze instytucjo-
nalnym, kulturowym, prawnym i technologicznym / 
has knowledge and understanding on international 
business environment: institutional, cultural, legal and 
technological 

S2A_W03 

K2A_W05 zna najlepsze praktyki zarządzania na poziomie 
międzynarodowym / is familiar with the best 
management practice on the international level 

S2A_W06 
S2A_W07 
S2A_W08 
S2A_W09 
S2A_W10 

K2A_W06 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii 
międzynarodowej, ekonomii rozwoju, ekonomii 

S2A_W01 
S2A_W03 
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menedżerskiej, a także ekonomii zrównoważonego 
rozwoju / has advanced knowledge in international 
economics, development economics, managerial 
economics, as well as economics of sustainability 

K2A_W07 ma wiedzę na temat funkcjonowania międzyna-
rodowych rynków finansowych / has knowledge on 
international financial markets functioning 

S2A_W02 

K2A_W08 ma zaawansowaną wiedzę w obszarze innowacji w 
skali międzynarodowej / has advanced knowledge in 
subject of innovation in international level 

S2A_W07 

K2A_W09 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju międzyna-
rodowych przedsięwzięć, z wykorzystaniem wiedzy  
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 

S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI / SKILLS  

K2A_U01 wykazuje umiejętności podejmowania, projektowania  
i wdrażania badań w różnych dziedzinach i umie 
zarządzać procesem badawczym / demonstrates 
ability to conceive, design, implement the process of 
research within different fields and is able to manage 
the research process  

S2A_U08 
 

K2A_U02 potrafi prowadzić działalność zawodową na poziomie 
międzynarodowym / demonstrates ability to conduct 
professional activity on an international level  

S2A_U05 
S2A_U06 

K2A_U03 ma umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi 
analitycznych do badań ekonomicznych na poziomie 
międzynarodowym / is able to choose proper analytic 
tools for economic research on an international level  

S2A_U04 
S2A_U08 

K2A_U04 wykazuje umiejętność prowadzenia obserwacji 
problemów naukowych i zawodowych, organizacji 
procesu analizy strategicznej oraz zwięzłego 
przedstawiania wyników badań / demonstrates ability 
to observe scientific and professional problems, 
organize a strategic analysis process and present its 
results in a concise way 

S2A_U01  
S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U07 
S2A_U08 

K2A_U05 umie komunikować się z ze specjalistami w tej samej 
dyscyplinie, jak i przedstawicielami innych obszarów / 
is able to communicate with the representatives of the 
field and other communities  

S2A_U09 

K2A_U06 ma umiejętności pracowania i przewodzenia w 
zespołach wielokulturowych, organizacji pracy, 
skutecznego komunikowania się i negocjacji / is able 
to work in and lead a multicultural team, organize 
work, effectively communicate, and negotiate  

S2A_U01 
S2A_U05 

K2A_U07 potrafi zarządzać strategicznie i konstruktywnie 
uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na 
wszystkich szczeblach kierowniczych w 
przedsiębiorstwie, w szczególności w środowisku 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U05 
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międzynarodowym / is able to manage strategically 
and participate constructively in the organizational 
processes of decision making at all managerial levels 
in an enterprise, especially in the international 
environment  

S2A_U06 
S2A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / SOCIAL COMPETENCIES 

K2A_K01 ma kompetencje w zakresie pracy zespołowej, 
przywództwa, komunikacji i negocjacji / is capable of 
team work and leading groups, communicating, 
negotiating  

S2A_K01 
S2A_K02 
S2A_K03 

K2A_K02 umie dokonywać integrowania nabytej wiedzy i radzić 
sobie z jej złożonością, a także formułować sądy na 
podstawie niepełnych lub ograniczonych informacji / 
is able to integrate knowledge and handle its 
complexity, as well as formulate judgments with 
incomplete or limited information  

S2A_K05 
S2A_K06 

K2A_K03 ma wiedzę z zakresu zasad etyki biznesu i społecznej 
odpowiedzialności biznesu na poziomie 
międzynarodowym oraz potrafi działać zgodnie z tymi 
zasadami / has knowledge of ethical rules of business 
and corporate social responsibility of international 
business and can act in accordance with them  

S2A_K04 
S2A_K05 

K2A_K04 charakteryzuje się zdolnościami samodzielnej pracy, 
samokształcenia i gromadzenia wiedzy na podstawie 
różnych źródeł / proves the ability to work 
independently, to self-educate, and to accumulate 
knowledge based on various sources  

S2A_K01 
S2A_K06 
S2A_K07 

K2A_K05 wykazuje otwartość na świat i zrozumienia innych 
kultur / demonstrates openness to the world and 
understanding of other cultures  

S2A_K02 

K2A_K06 charakteryzuje się przedsiębiorczością / has 
entrepreneurial skills  

S2A_K07 

 
 
 


