
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Gospodarka i rozwój 
zrównoważony 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA- PROFIL PRAKTYCZNY 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: 

 

Kierunek studiów Gospodarka i rozwój zrównoważony należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia 

W   - kategoria wiedzy 

U   - kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

S1P                             - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów 

  pierwszego stopnia 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka i 

rozwój zrównoważony. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

studiów Gospodarka i rozwój zrównoważony absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia  

w obszarach 

kształcenia  

w zakresie nauk 

społecznych 

 WIEDZA  

K_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych; ma 

podstawową wiedzę z ekonomii, zarządzania, administracji, 

środowiska i polityki, rozumie wzajemne zależności 

zachodzące pomiędzy tymi naukami; 

S1P_W01 

K_W02 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o człowieku i 

środowisku, w szczególności jako podmiotach 

zrównoważonego rozwoju; posiada świadomość roli jaką 

odgrywa człowiek w tworzeniu zasad współistnienia 

człowieka i środowiska;  

S1P_W05 

K_W03 ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 

pozyskiwania informacji i innych danych, pozwalających 

opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w 

nich i między nimi zachodzące w zakresie zagadnień 

zrównoważonego rozwoju; 

S1P_W06 

K_W04 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów; ma 

podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych – ekonomicznych, prawnych, 

politycznych, właściwych dla kierunku studiów; 

S1P_W02 

S1P_W07 

S1P_W09 

K_W05 ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących między 

strukturami i instytucjami kształtującymi i wpływającymi na 

zrównoważony rozwój; posiada wiedzę w zakresie historii 

instytucji i struktur odpowiedzialnych i uczestniczących w 

zrównoważonym rozwoju; posiada wiedzę z zakresu zadań i 

organizacji krajowej i europejskiej administracji 

odpowiedzialnej za kształtowanie zrównoważonego 

rozwoju; 

S1P_W02 

S1P_W08 

S1P_W09 

K_W06 ma wiedzę z zakresu norm prawnych i reguł rządzących S1P_W07 



strukturami i instytucjami uczestniczącymi w 

zrównoważonym rozwoju oraz wzajemnymi relacjami i 

zależnościami pomiędzy tymi instytucjami; 

K_W07 ma podstawową wiedzę oraz rozumie zależności i 

wynikającą stąd konieczność ochrony środowiska oraz 

skutków środowiskowych działalności człowieka; rozumie 

istotę racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i 

konsekwencji dla środowiska oraz człowieka; 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W07 

S1P_W09 

K_W08 ma elementarną wiedzę ekonomiczną związaną z 

działalnością gospodarczą przedsiębiorstw oraz instytucji 

samorządowych i rządowych; rozumie jaki wpływ na 

środowisko może powodować działalność gospodarcza; 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W07 

K_W09 zna podstawowe zasady planowania przestrzennego z 

poszanowaniem środowiska oraz podstawy zarządzania 

środowiskiem naturalnym;  

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W06 

S1P_W07 

K_W10 ma wiedzę z zakresu prawa tworzonego przez Unię 

Europejską oraz prawa krajowego; rozumie zależność 

pomiędzy nimi; ma elementarną wiedzę z zakresu prawa 

administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz 

prawa związanego z działalnością przedsiębiorstw; 

S1P_W06 

S1P_W07 

S1P_W08 

K_W11 zna struktury i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej; 

ma podstawową wiedzę z zakresu systemu 

instytucjonalnego i źródeł prawa Unii Europejskiej 

S1P_W02 

S1P_W03 

S1P_W07 

K_W12 ma podstawową wiedzę z zakresu etyki i odpowiedzialności 

społecznej na każdym stanowisku pracy;  

S1P_W07 

K_W13 zna podstawowe możliwości stosowania nowoczesnych 

metod ochrony środowiska, głównie związanych z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

S1P_W07 

S1P_W11 

K_W14 zna i rozumie kierunki polityki zrównoważonego rozwoju w 

Europie i na świecie; 

S1P_W07 

S1P_W10 

K_W15 zna i rozumie obowiązujące akty prawne, zalecenia, 

wytyczne stanowione w Polsce i UE; orientuje się w 

nowych propozycjach i kierunkach zrównoważonego 

rozwoju oraz badaniach naukowych nad zrównoważonym 

rozwojem; 

S1P_W02 

S1P_W05 

S1P_W07 

K_W16 zna zasady podejmowania decyzji i stanowienia prawa; S1P_W02 

K_W17 zna podstawowe metody negocjacji oraz rozwiązywania 

sporów powstałych w wyniku realizacji polityki 

zrównoważonego rozwoju; 

S1P_W02 

S1P_W04 

S1P_W05 

S1P_W08 

K_W18 zna zasady rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w 

zgodzie ze środowiskiem; 

S1P_W11 

K_W19 zna i rozumie procesy globalizacyjne w gospodarce 

światowej i jej wpływ na zrównoważony rozwój; 

S1P_W02 

S1P_W04 

S1P_W05 

S1P_W06 

K_W20 zna i rozumie podstawowe metody analizy w badaniach 

społecznych, w szczególności odnoszących się do sfery 

zarządzania gospodarką i środowiskiem; ma podstawową 

S1P_W06 

S1P_W08 



wiedzę w zakresie wybranych metod badań statystycznych; 

zna zasady ewidencji procesów demograficznych; zna 

podstawowe metody prognozowania; 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 Kreatywnie posługuje się zdobytą interdyscyplinarną wiedzą 
w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości i środowiska w 
celu tworzenia zasad zrównoważonego rozwoju na różnych 
poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym 
oraz na poziomie przedsiębiorstwa; 

S1P_U01 

S1P_U02 

K_U02 Potrafi wyciągać właściwe wnioski z analizy zmian 
prawnych i politycznych zachodzących w kraju i na świecie; 
potrafi obserwować i analizować nastroje społeczne 
spowodowane wdrażaniem polityki zrównoważonego 
rozwoju; 

S1P_U04 

S1P_U07 

 

K_U03 potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych działań 
dla gospodarki, człowieka i środowiska; 

S1P_U01 

S1P_U03 

S1P_U04 

S1P_U05 

K_U04 potrafi prawidłowo posługiwać się systemami 
normatywnymi oraz wybranymi normami moralnymi; 
potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi; 
potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozstrzygania 
dylematów  pojawiających się w pracy w zakresie 
zarządzania gospodarką i środowiskiem oraz rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych; 

S1P_U01 

S1P_U02 

S1P_U03 

S1P_U05 

S1P_U08 

K_U05 rozumie zasady i normy określające funkcjonowanie 

współczesnych organizacji i struktur w sferze zarządzania 

środowiskiem, przedsiębiorstwem i administracją; potrafi 

praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu organizacji i 

zarządzania; potrafi kierować procesami związanymi z 

zagospodarowaniem przestrzeni; 

S1P_U02 

S1P_U03 

S1P_U05 

S1P_U06 

S1P_U07 

 

K_U06 potrafi analizować zmiany zachodzące w strukturach 

administracyjnych na różnych poziomach – UE, krajowym i 

regionalnym; ma umiejętność zaprezentowania regulacji 

prawnych związanych z zarządzaniem środowiskiem, 

przedsiębiorstwem i jednostką samorządu terytorialnego w 

zakresie zrównoważonego rozwoju; posiada umiejętność 

praktycznego wykorzystania wiedzy w pracy w 

przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego 

oraz instytucjach związanych z rozwojem zrównoważonym;  

S1P_U03 

S1P_U04 

S1P_U05 

S1P_U07 

K_U07 potrafi opisać ogólne zasady organizacji oraz 

funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za 

kształtowania warunków zrównoważonego rozwoju; 

S1P_U03 

S1P_U05 

S1P_U06 

K_U08 potrafi wykonywać obowiązki na typowych stanowiskach 

związanych z zarządzaniem, planowaniem, tworzeniem 

warunków inwestycyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości 

w zgodzie ze środowiskiem;  

S1P_U06 

S1P_U07 

S1P_U08 

K_U09 przygotowuje podstawowe dokumenty planistyczne 

związane z rozwojem zrównoważonym na różnych 

szczeblach administracji samorządowej oraz w 

S1P_U09 



przedsiębiorstwach; 

K_U10 potrafi zastosować technologie informatyczne w realizacji 

zadań związane z zarządzaniem zrównoważonym; 

S1P_U06 

K_U11 umie określić podstawowe zagrożenia wynikające z 

konfliktów na połączeniu ekonomii i środowiska oraz 

właściwie reagować na sytuacje kryzysowe; 

S1P_U02 

S1P_U03 

S1P_U04 

K_U12 potrafi zastosować podstawowe metody analizy 

ekonomicznej, społecznej i środowiskowej; 

S1P_U08 

K_U13 analizuje i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 

S1P_U07 

K_U14 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi technikami w 

zakresie negocjacji i mediacji w rozmaitych okolicznościach 

życiowych, zawodowych i społecznych; umie 

przeprowadzać negocjacje i interpretować efekty przebiegu 

negocjacji. 

S1P_U06 

S1P_U07 

K_U15 potrafi przygotować i przeprowadzić elementarne badania 

sondażowe dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju; 

ma umiejętność podstawowej analizy wydarzeń 

zachodzących w Polsce i na świecie mających wpływ na 

różne obszary zrównoważonego rozwoju: polityczne, 

ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne; 

S1P_U01 

S1P_U02 

S1P_U03 

S1P_U08 

K_U16 posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska z 

wykorzystaniem różnych metod i technik; potrafi 

wykorzystać współczesne media do prezentowania 

własnego stanowiska i kreowania właściwych postaw w 

zakresie zrównoważonego rozwoju; 

S1P_U08 

K_U17 Poosiada umiejętność pracy w warunkach kryzysu i stresu; S1P_U06 

S1P_U08 

K_U18 potrafi wykorzystać informacje do prezentacji i analizy 

materiału statystycznego; umie znaleźć zależności między 

cechami; potrafi analizować dane statystyczne i wnioskować 

z nich; potrafi interpretować rezultaty badań, przedstawiać i 

odczytywać wyniki przeprowadzonych badań 

S1P_U01 

S1P_U02 

K_U19 posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych, szczególnie pism związanych z pracą w 

administracji i przedsiębiorstwach, np. decyzji 

administracyjnej, postanowienia, ugody administracyjnej, 

poświadczenia; 

S1P_U09 

K_U20 potrafi wykorzystywać programy komputerowe w zakresie 

przetwarzania tekstów i analizy danych; potrafi dobrać 

odpowiednie narzędzie informatyczne; potrafi opracować 

kompletną procedurę dotyczącą realizacji zadania i 

przygotować tekst, obliczenia i prezentację; 

S1P_U09 

S1P_U10 

K_U21 posługuje się językiem obcym (nowożytnym) w stopniu 

wystarczającym do porozumiewania się;  

S1P_U10 

S1P_U11 

K_U22 stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

umie rozpoznać zagrożenia patologią pracy i zagrożenia 

środowiska i właściwie na nie reagować 

S1P_U05 

S1P_U06 

K_U23 potrafi pracować w zespole i kreatywnie dobierać 

współpracowników w zależności od potrzeb; 

S1P_U06 



K_U24 ma świadomość procesów globalizacyjnych oraz 

umiejętność ich krytycznej oceny; potrafi biegle posługiwać 

się mediami komunikacji masowej; 

S1P_U02 

S1P_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 Jest przekonany o konieczności permanentnego rozwijania 

wiedzy i umiejętności własnych, swoich współpracowników 

i podwładnych w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające 

się warunki; 

S1P_K01 

K_K02 Potrafi kontrolować własne zachowania jest elastyczny, 

wykazuje kreatywność i zdolności adaptacyjne; potrafi 

realizować powierzone zadania i podejmować nowe 

wyzwania z zakresu zrównoważonego rozwoju 

S1P_K02 

K_K03 potrafi kreatywnie i elastycznie reagować na zmieniającą się 

rzeczywistość wyznaczając priorytety w sposób 

zapewniający sprawność i skuteczność działania; 

S1P_K03 

K_K04 dostrzega problemy etyczne związane z a pracą zawodową i 

dąży do ich rozstrzygnięcia z poszanowaniem człowieka i w 

zgodzie z naturą; w sytuacjach problemowych poszukuje 

optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami 

etyki; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; 

S1P_K04 

K_K05 Kreatywnie i elastycznie odpowiada na zmieniającą się 

rzeczywistość; wykazuje wrażliwość na problemy 

społeczne; 

S1P_K05 

K_K06 Potrafi samodzielnie zbierać, analizować i interpretować 

wiedzę z różnych obszarów; posiada umiejętność 

efektywnego komunikowania się; 

S1P_K06 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; potrafi 

podejmować decyzje z poszanowaniem prawa, a przy tym w 

sposób przynoszący największe korzyści społeczne 

S1P_K07 

 


