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Załącznik do uchwały nr 416 Senatu SGH 
z dnia 16 marca 2016 r. 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
  

kierunek menedżerski 
 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
 

 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 
 
Kierunek menedżerski należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i 
jest umiejscowiony w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia i 
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 
kierunek menedżerski 

Odniesienie do  
efektów 

kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 

w zakresie nauk 
społecznych 

Absolwent, po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia: 

WIEDZA 

K2A_W01 ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk 
zachodzących w organizacjach różnego typu i ich 
otoczeniu  

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W08  

K2A_W02 zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, 
psychologiczne, prakseologiczne i prawne 
uwarunkowania skutecznego pełnienia roli 
menedżera w organizacji 

S2A_W03 
S2A_W10 
S2A_W07  

K2A_W03 zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i 
liderów w organizacjach  

S2A_W04 
S2A_W05  
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K2A_W04 rozumie wpływ wykorzystania narzędzi zarządzania 
na zachowania pracowników 

S2A_W04 
S2A_W05 

K2A_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia i 
modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów 
zarządzania 

S2A_W02 
S2A_W06 

K2A_W06 zna metodykę zarządzania strategicznego i 
zarządzania w poszczególnych obszarach 
funkcjonalnych organizacji  

S2A_W08 
S2A_W09 

K2A_W07 zna metodykę tworzenia przedsięwzięć 
gospodarczych i zarządzania zmianami  

S2A_W08 
S2A_W11 

K2A_W08 zna metodykę prowadzenia prac badawczych S2A_W01 
S2A_W06  

UMIEJĘTNOŚCI 

K2A_U01 potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać 
zjawiska z zakresu funkcjonowania organizacji  

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03  

K2A_U02 potrafi samodzielnie formułować problemy 
menedżerskie, poszukiwać rozwiązań, trafnie 
identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, 
etyczne i psychospołeczne, planować działania oraz 
kontrolować ich wprowadzanie 

S2A_U04 
S2A_U05 
S2A_U07 

K2A_U03 potrafi zaprojektować przedsięwzięcie biznesowe i 
organizacyjne w zakresie strategii i jej przełożenia na 
plany operacyjne oraz codzienne działania 
menedżera – lidera i pracowników 

S2A_U06 
S2A_U07 

K2A_U04 potrafi samodzielnie dokonywać opisu przedsięwzięć, 
opracowywać procedury i regulaminy, przygotowywać 
i modyfikować narzędzia zarządzania oraz tworzyć 
propozycje biznesowe, prezentacje i raporty, a także 
skutecznie wyjaśniać ich cele i treść 

S2A_U09 
S2A_U10 

K2A_U05 potrafi samodzielnie dokonywać analiz złożonych 
zjawisk ekonomicznych i społecznych wewnątrz 
organizacji oraz w jej otoczeniu i formułować 
holistyczne oceny w oparciu o zaawansowane teorie 
ekonomii, zarządzania i innych nauk społecznych 

S2A_U01 
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, przyjmując 
różne role oraz koordynując pracę zespołową 
 

S2A_K02 
S2A_K04 
S2A_K05  

K2A_K02 wykazuje świadomość konieczności rozwoju przez 
całe życie i świadomość konieczności planowania 
rozwoju innych i wdrażania w życie tych planów, w 
tym poprzez osobistą pomoc w roli mentora / coacha 

S2A_K01 
S2A_K02 
S2A_K06 

K2A_K03 wykazuje umiejętność skutecznego komunikowania 
się, wpływania na zachowania innych, pracy w 
zespole, negocjowania, wspólnego wypracowywania 
skutecznych rozwiązań 

S2A_K02 
S2A_K05 
S2A_K07  
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K2A_K04 wykazuje nawyk samodzielnego działania, 
rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, 
zachęcania innych do samodzielności 

S2A_K01 
S2A_K07  

K2A_K05 wykazuje umiejętność organizacji pracy własnej i 
pracy innych, wyznaczania celów, zarządzania 
czasem, określania priorytetów, rozwiązywania 
dylematów w pracy menedżera 

S2A_K03 
S2A_K04 
S2A_K05  

K2A_K06 wykazuje umiejętność skutecznego działania w 
warunkach stresu, w relacjach międzykulturowych, w 
warunkach niepewności i permanentnej zmiany, 
pobudzania zaangażowania własnego i innych osób 

S2A_K02 
S2A_K03 

 

K2A_K07 wykazuje świadomość etyki, odpowiedzialności 
związanej z wykonywanym zawodem, 
odpowiedzialności za działania własne i działania 
podległych pracowników 

S2A_K04 
S2A_K05  

 


