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Załącznik do uchwały nr 415 Senatu SGH 
z dnia 16 marca 2016 r. 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
  

polityka publiczna 
 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 
 
Kierunek studiów polityka publiczna należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 
społecznych i jest umiejscowiony w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach 
naukowych: nauki o polityce, prawo, ekonomia, finanse, nauki o administracji, nauki  
o mediach i komunikacji społecznej, socjologia. 
 
 
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  
polityka publiczna 

Odniesienie do  
efektów 

kształcenia 
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
społecznych 

Absolwent, po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia: 

WIEDZA 

K2A_W01 ma rozszerzoną, w stosunku do pierwszego stopnia 

studiów, wiedzę o charakterze nauk społecznych  

z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą 

analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz 

ich związków w skali narodowej, regionalnej i lokalnej 

S2A_W01 
S2A_W02 
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K2A_W02 ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu 

polityki publicznej i zna praktyczne aspekty 

prowadzenia tej polityki w oparciu o przepisy prawa,  

z uwzględnieniem relacji między strukturami  

i instytucjami społecznymi oraz kategoriami więzi 

społecznych w różnych kręgach kulturowych 

S2A_W03 
S2A_W04 

K2A_W03 zna i rozumie organizację i funkcjonowanie instytucji 

publicznych oraz źródła finansowania ich zadań, 

związanych z wspomaganiem i utrwalaniem 

aktywności człowieka w kreowaniu i przekształcaniu 

swojego otoczenia kulturowego 

S2A_W05 
S2A_W07 

 

K2A_W04 zna narzędzia zarządzania zmianą społeczną, 
przeprowadzania badań społecznych i interpretacji 
ich wyników oraz zna i rozumie teorie i ogólne 
prawidłowości zachodzące w procesach społecznych 
i gospodarczych 

S2A_W06 

K2A_W05 ma wiedzę na temat przygotowania, wdrażania  
i ewaluacji projektów z zakresu polityki publicznej, 
przy uwzględnieniu właściwego zarządzania ochroną 
zasobów własności intelektualnej i poszanowaniu 
praw autorskich 

S2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K2A_U01 umie analizować procesy społeczne i współzarządzać 
nimi w skali narodowej, regionalnej i lokalnej  

S2A_U01 
S2A_U06 

K2A_U02 umie projektować rozwiązania złożonych problemów 
w skali mikro- i makrospołecznej oraz potrafi 
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane  
i metody analiz 

S2A_U02 
 

K2A_U03 umie doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb 
społecznych i wskazywać możliwości ich 
zaspokajania 

S2A_U07 

K2A_U04 umie formułować opinie dotyczące społecznych 
uwarunkowań procesów gospodarczych oraz 
wskazywania niezbędnych zmian 

S2A_U03 

K2A_U05 umie prowadzić badania i dokonywać pogłębionej 
analizy rzeczywistości społecznej, sprawnie 
posługując się systemami normatywnymi, normami  
i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi 

S2A_U05 

K2A_U06 umie dokonać pogłębionej teoretycznie oceny 
procesów powstawania problemów społecznych  
i zaproponować sposoby rozwiązywania tych 
problemów oraz kwestii społecznych 

S2A_U07 
S2A_U08 

K2A_U07 umie prognozować przebieg procesów społecznych  
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w 
obrębie nauk o polityce publicznej i innych nauk 
społecznych 

S2A_U04 

K2A_U08 umie poszukiwać nowatorskich sposobów realizacji 
zadań różnych podmiotów polityki publicznej oraz 

S2A_U04 
S2A_U09 
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animowania współpracy z europejskimi strukturami 
kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki 
społecznej 

 

K2A_U09 umie posługiwać się biegle, oprócz języka polskiego, 
przynajmniej jednym językiem obcym, umożliwiającym 
przygotowywanie pisemnych raportów i opracowań w 
zakresie nauk o polityce publicznej i innych nauk 
społecznych 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2A_K01 wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych  
i obywatelskich przedsięwzięć społecznych 

S2A_K02 

K2A_K02 wykazuje umiejętność współorganizowania działań 
związanych z celami społecznymi i określenia 
priorytetów związanych z realizacją tych celów  
w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym 

S2A_K02 
S2A_K03 

K2A_K03 wykazuje zaangażowanie w programy dotyczące 
zdrowia, edukacji, zatrudnienia, wsparcia społecznego, 
w tym związane z ideą uczenia się przez całe życie 
oraz uzupełnianiem interdyscyplinarnej wiedzy i 
umiejętności 

S2A_K01 
S2A_K05 
S2A_K06 

 

K2A_K04 wykazuje kompetencje polityczne w zakresie spraw 
społeczno-ekonomicznych 

S2A_K05 

 


