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2. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

 

 

Po ukończeniu studiów I STOPNIA o profilu PRAKTYCZNYM na kierunku ANALITYKA I 

KOMUNIKACJA W BIZNESIE absolwent: 
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WIEDZA 

AN1P_W01 

Zna i rozumie  podstawowe terminy i pojęcia socjologiczne 

a także podstawowe kategorie ekonomiczno-finansowe. 

 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W02 

Ma podstawową wiedzę o naukach socjologicznych oraz  

ekonomii i finansach  w dziedzinie nauk społecznych i ich 

relacjach do innych dziedzin nauk. 

 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W03 

Ma podstawową wiedzę na temat  struktur i instytucji 

społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych, ich 

elementów, relacji między strukturami oraz wiedzę na temat 

procesów w nich zachodzących. 

 

P6U_W P6S_WK 

AN1P_W04 

Zna rodzaje więzi społecznych, podstawowe prawidłowości 

rządzące nimi oraz ich historyczną ewolucję. 

 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W05 Zna wybrane koncepcje teoretyczne człowieka, traktujące go 

jako podmiot kreujący struktury społeczne, działający w 

ramach i pod wpływem tych struktur.  

 

P6U_W P6S_WK 

AN1P_W06 Ma podstawową wiedzę na temat metod i technik badań 

socjologicznych,  ich wykorzystania w projektowaniu i 

realizacji badań empirycznych służących opisowi struktur i 

instytucji społecznych, rozumie wpisane w nie  procesy. 

 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W07 Ma wiedzę na temat historycznych i współczesnych 

kategorii i narzędzi służących  do opisu  i analizy struktur, 

instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. 

 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W08 Ma wiedzę z zakresu zasad analizy, w tym analizy 

ekonomicznej, finansowej i statystycznej.  
 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W09 Ma podstawową wiedzę o normach i regułach 

organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne. 
 

P6U_W P6S_WG 

AN1P_W10 Ma wiedzę o procesach  zmian zachodzących w strukturach, 

instytucjach społecznych i gospodarczych, ich 

uwarunkowaniach oraz ich ewolucji. 

P6U_W P6S_WK 



AN1P_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. 
 

P6U_W P6S_WK 

AN1P_W12 Zna ogólne zasady prowadzenia różnych form 

przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu socjologii i ekonomii. 
 

P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

AN1P_U01 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną  do 

opisu, analizy i  interpretacji zjawisk, procesów i problemów 

społecznych jak również ekonomicznych, kulturowych i 

politycznych. 

 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U02 Potrafi wykorzystywać różne źródła i narzędzia do 

pozyskiwania różnego rodzaju danych oraz dokonać ich 

analizy i interpretacji.  

 

P6U_U P6S_UU 

AN1P_U03 Potrafi na bazie posiadanych  informacji wyciągnąć 

społeczne i ekonomiczne wnioski i na ich podstawie 

podejmować efektywne decyzje. 

 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U04 Potrafi wykorzystywać programy komputerowe do analizy 

zebranych danych. 
 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U05 Potrafi wykorzystywać programy komputerowe do 

przygotowania  i prezentacji zebranych danych, zestawień, 

czy raportów. 
 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U06 Potrafi stworzyć skuteczny model oraz formę komunikacji w 

celu generowania alternatywnych rozwiązań problemów. 
 

P6U_U P6S_UK 

AN1P_U07 Potrafi obserwować, rejestrować, prognozować  i 

interpretować zjawiska  społeczne oraz problemy społeczne 

w sposób metodologicznie poprawny. 

 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U08 Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami 

(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania 

konkretnego zadania czy też problemu. 

 

P6U_U P6S_UW 

AN1P_U09 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac (esejów, 

raportów,  projektów, pracy dyplomowej) w języku polskim, 

dotyczących   zagadnień szczegółowych z zakresu nauk 

socjologicznych oraz ekonomii i finansów, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. 

 

P6U_U P6S_UK 

AN1P_U10 Posiada umiejętność prezentowania wystąpień ustnych 

(referat, prezentacja), dotyczących zagadnień szczegółowych 

z zakresu  nauk socjologicznych oraz ekonomii i finansów, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także   

różnych źródeł. 

 

P6U_U P6S_UK 

AN1P_U11 Potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk 

socjologicznych oraz ekonomii i finansów zgodnie z 

wymaganiami dla Poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

P6U_U P6S_UK 



Kształcenia Językowego. 

 

AN1P_U12 Potrafi w działalności profesjonalnej przestrzegać 

regulaminów oraz przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy. 

 

P6U_U P6S_UW 

 

AN1P_U013 

Potrafi realizować różne zadania i prace związane z 

działalnością przedsiębiorstw prywatnych, instytucji sektora 

non-profit, administracji publicznej, jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

P6U_U P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AN1P_K01 Potrafi prawidłowo określić zakres posiadanej wiedzy i 

umiejętności, uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się i 

rozwoju zawodowego. 

 

P6S_K P6S_KK 

AN1P_K02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej 

różne role uwzględniając zasady etyczne związane z 

wykonywaną pracą. 
 

P6S_K P6S_KR 

AN1P_K03 Potrafi  identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy 

związane z uczestnictwem w życiu społecznym i  

gospodarczym. 

 

P6S_K P6S_KO 

AN1P_K04 Umie kreatywnie tworzyć i realizować projekty społeczne i 

ekonomiczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie), 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. 

 

P6S_K P6S_KO 

AN1P_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

przewidując konsekwencje podejmowanych przedsięwzięć. 

 

P6S_K P6S_KO 

AN1P_K06 Potrafi aktywnie współdziałać w realizacji projektów 

społecznych, inicjuje przedsięwzięcia zespołowe, czynnie 

uczestniczy w kreowaniu zmian społecznych. 

 

P6S_K P6S_KO 

AN1P_K07 W sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, 

koordynuje i kontroluje określone zadania i projekty. 

 

P6S_K P6S_KO 

AN1P_K08 Potrafi odpowiednio określić priorytety służace do realizacji 

określonego zadania, celu. 

 

P6S_K P6S_KK 

 


