
Załącznik nr 2 do uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW 

z dnia 18 września 2019 r. 

Strona 1 z 4 

 

Efekty uczenia się dla studiów drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki, na kierunku Administracja, prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk 

Społecznych, gdzie: 

 [1]
 „Odniesienie – symbol I” oznacza odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji dla profilu ogólnoakademickiego, 

określonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) i uwzględnia odpowiednio Kod składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji, określony w uchwale Senatu PW w sprawie przyjęcia przez Politechnikę Warszawską kodu składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 

 [2]
„Odniesienie-symbol” oznacza odniesienie do uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w załączniku do Ustawy  

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.). 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]
Odniesienie – 

symbol I 

[2]
Odniesienie – 

symbol 

1 2 3 4 5 

Wiedza  

1. K_W01 
Ma zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących  

w organizacjach i otaczającym je świecie, a także zna źródła finansowania organizacji. 
I. P7S_WG.o 

P7U_W 

2. K_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów 

związanych z funkcjami i procesami administrowania, także z uwzględnieniem problematyki procesu 

inwestycyjnego. 

I. P7S_WG.o 

I. P7S_WK 

P7U_W 

3. K_W03 

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki administracji, ekonomii, prawa, historii administracji, 

socjologii oraz nauk ścisłych umożliwiającą analizę procesów społecznych, w tym w szczególności 

gospodarczych oraz ich skutków w skali krajowej i lokalnej. 

I.P7S_WK 

I. P7S_WG.o 

P7U_W 

4. K_W04 
Ma wiedzę na temat metod analizy danych społecznych, ekonomicznych, matematycznych, 

historycznych i prawnych.  
I. P7S_WG.o 

P7U_W 

5. K_W05 Ma wiedzę na temat procesów globalizacji i regionalizacji. 
I.P7S_WK 

I. P7S_WG.o 

P7U_W 

6. K_W06 
Ma wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk społecznych  i pokrewnych, 

a także rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu tematyki kierunku. 

I. P7S_WG.o 

 

P7U_W 

7. K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat konkurencyjności i innowacyjności gospodarek oraz przedsiębiorstw. 
I. P7S_WG.o 

I.P7S_WK 

P7U_W 

8. K_W08 Ma wiedzę na temat przygotowania i wdrażania projektów z zakresu polityki społecznej.  I.P7S_WG.o P7U_W 

9. K_W09 
Ma rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu tematyki kierunku i zna metodykę prowadzenia 

prac badawczych. 
I. P7S_WG.o 

P7U_W 

10. K_W10 
Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady bezpiecznego gromadzenia i wykorzystania informacji  

w sieciach telekomunikacyjnych. 
I.P7S_WG.o 

P7U_W 

Umiejętności  

1. K_U01 Umie analizować procesy społeczne i zarządzać nimi w skali krajowej i lokalnej.  I.P7S_UW.o P7U_U 
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2. K_U02 Umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro i makrospołecznej.  I.P7S_UW.o P7U_U 

3. K_U03 
Ma umiejętność formułowania opinii dotyczących społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych 

oraz wskazywania niezbędnych zmian. 

I.P7S_UW.o 

I.P7S_UK 

P7U_U 

4. K_U04 
Umie dokonać krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii 

społecznych, ekonomicznych i prawnych.  
I.P7S_UK 

P7U_U 

5. K_U05 Potrafi prowadzić badania i dokonywać pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej. I.P7S_UW.o P7U_U 

6. K_U06 
Umie dokonywać syntezy informacji w celu formułowania spójnej i przekonującej argumentacji  

na rzecz konkretnych rozwiązań.  

I.P7S_UW.o 

I.P7S_UK 

P7U_U 

7. K_U07 
Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz 

skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać.  

I.P7S_UK  

I.P7S_UO 

P7U_U 

8. K_U08 
Umie poszukiwać nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów oraz animowania 

współpracy z innymi podmiotami.  

I.P7S_UK  

I. P7S_UU 

P7U_U 

9. K_U09 

Ma umiejętność prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, potrafi 

komunikować się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk 

społeczno-zawodowych. 

I.P7S_UK  

I.P7S_UU 

P7U_U 

10. K_U10 
Potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy administrowania oraz przygotowywać  

i podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne.  
I.P7S_UO 

P7U_U 

11. K_U11 Posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym.  I.P7S_UK P7U_U 

12. K_U12 
Potrafi w ramach systemu teleinformatycznego znaleźć, uporządkować i wykorzystać zebrane 

informacje. 
I.P7S_UW.o 

P7U_U 

Kompetencje społeczne  

1. K_K01 Ma zdolność do aktywnego uczestnictwa i kształtowania demokratycznego społeczeństwa.  I.P7S_KO P7U_K 

2. K_K02 Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem. I. P7S_KR P7U_K 

3. K_K03 Ma zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.  
I. P7S_KK 

I. P7S_KR 

P7U_K 

4. K_K04 

Ma nawyk samodzielnej pracy, samokształcenia oraz aktualizowania i kumulacji wiedzy z różnych 

źródeł, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie i krytycznie 

planować proces samokształcenia, w tym uzupełniania wiedzy i umiejętności o charakterze 

interdyscyplinarnym; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 

 

I. P7S_KK 

I. P7S_KR 

P7U_K 

5. K_K05 
Wykazuje się przedsiębiorczością, dając przykład zawodowych zachowań etycznych, ma świadomość 

pełnionej roli zawodowej i społecznej. 

I. P7S_KR 

I. P7S_KO 

P7U_K 

6. K_K06 Wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i pozarządowych przedsięwzięć społecznych.  I. P7S_KO P7U_K 

7. K_K07 Wykazuje gotowość do gromadzenia, porządkowania i oceniania, a także wykorzystywania praktycznie I. P7S_KK P7U_K 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW 

z dnia 18 września 2019 r. 

Strona 3 z 4 

 

Lp. 
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uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]
Odniesienie – 

symbol I 

[2]
Odniesienie – 

symbol 

1 2 3 4 5 

danych zgromadzonych w ramach systemów teleinformatycznych, zwłaszcza odnoszących się  

do funkcjonowania administracji. 

 

 

 

Dodatkowe efekty kształcenia dla specjalizacji Bezpieczeństwo narodowe Polski dla studiów drugiego stopnia  

– profil ogólnoakademicki na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 
 

 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]
Odniesienie – 

symbol I/III 

[2]
Odniesienie – 

symbol 

1 2 3 4 5 

Wiedza  

1. K_W11 Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa państwa w realiach RP. I. P7S_WG.o P7U_W 

2. K_W12 
Ma pogłębioną wiedzę o zasadach bezpiecznego przetwarzania informacji w systemach 

teleinformatycznych w organizacji. 

I. P7S_WK 

I. P7S_WG.o 

P7U_W 

Umiejętności  

1. K_U13 
Potrafi bezpiecznie pozyskać i wykorzystać informacje w ramach funkcjonujących w administracji 

systemach teleinformatycznych. 
I.P7S_UW.o 

P7U_U 

2. K_U14 

Umie komunikować się ze specjalistami z sektora techniki informacyjnej w sprawach związanych  

z pozyskiwaniem i korzystaniem z informacji pozyskanych z różnych źródeł. Potrafi interpretować 

i wykorzystać pozyskane informacje. 

I.P7S_UK 

P7U_U 

Kompetencje społeczne  

1. K_K08 
Ma nawyk analizowania i aktualizowania informacji uzyskanych w formie elektronicznej z różnych 

źródeł. 
I. P7S_KK 

P7U_K 

2. K_K09 
Ma zdolność samodzielnego, skutecznego pozyskiwania informacji z dostępnych w ramach 

administracji publicznej systemów teleinformatycznych. 

I.P7S_KK 

 

P7U_K 

3. K_K10 
Jest świadom znaczenia zasad bezpieczeństwa w różnych aspektach funkcjonowania administracji 

publicznej, w szczególności zaś administracji centralnej.  
I.P7S_KR 

P7U_K 
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Dodatkowe efekty kształcenia dla specjalizacji Finanse i bankowość dla studiów drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki  

na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 
 

 

Lp. 
Symbol efektu 

uczenia się  
Efekt uczenia się  

[1]
Odniesienie – 

symbol I/III 

[2]
Odniesienie – 

symbol 

1 2 3 4 5 

Wiedza  

1. K_W11 
Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu systemu finansowego, jego instytucji i instrumentów  

w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 
I. P7S_WG.o 

P7U_W 

2. K_W12 Ma podstawową wiedzę o operacjach bankowych i systemach rozliczeniowych. 
I. P7S_WG.o 

I. P7S_WK 

P7U_W 

Umiejętności  

1. K_U13 

Potrafi komunikować się ze specjalistami z sektora finansowego w sprawach związanych  

z pozyskiwaniem i korzystaniem z różnych źródeł funduszy na finansowanie projektów w działalności 

zawodowej. 

I.P7S_UK 

P7U_U 

2. K_U14 
Umie interpretować i wykorzystać informacje statystyczne i wskaźniki ekonomiczne podawane przez 

bank centralny 
I.P7S_UW.o 

P7U_U 

Kompetencje społeczne  

1. K_K08 Ma nawyk analizowania i aktualizowania informacji z publicznego i prywatnego sektora finansowego. I. P7S_KK P7U_K 

2. K_K09 
Ma zdolność samodzielnego, skutecznego pozyskiwania informacji o zasadach funkcjonowania 

publicznego i prywatnego sektora finansowego. 
I.P7S_KK 

P7U_K 

 

 


