Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Zarządzanie

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Management

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania

Faculty of Management

3.1. Dziedzina ISCED

0413: Zarządzanie i administracja,

0413: Management and administration,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie: • ma
The graduate of Management: • has basic
podstawową wiedzę ogólną o miejscu
general knowledge of the place of management
zarządzania w systemie nauk oraz o jego
in the system of sciences and its subject and
przedmiotowych i metodologicznych
methodological connections with other scientific
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; disciplines; • has basic knowledge of the
• ma podstawą wiedzę o funkcjonowaniu
functioning of the organization, its various types,
organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, goals, structures, operations (functions,
strukturach, operacjach (funkcjach,
activities), cultures and relations with the
aktywnościach), kulturach oraz relacjach z
environment; • knows methods and tools,
otoczeniem; • zna metody i narzędzia, w tym
including data acquisition techniques, needed to
techniki pozyskiwania danych (informacji)
make decisions in organisations; • knows the
potrzebnych do podejmowania decyzji w
general rules for creating and developing forms
organizacjach; • zna ogólne zasady tworzenia i of private entrepreneurship, using knowledge of
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, sciences and academic disciplines relevant for
wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i the studies of management; • correctly interprets
dyscyplin naukowych właściwych dla
social, political, legal and economic phenomena
studiowanego kierunku studiów (zarządzania); • and their impact on the functioning of enterprises
prawidłowo interpretuje zjawiska społeczne,
and the entire economy; • can independently
polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na analyse the actual decision-making situations
funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości
and make the right decision; • has the ability to
gospodarki; • potrafi samodzielnie analizować organize activities and projects and make their
rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać economic analysis; • is able to use the basic
wyboru odpowiedniej decyzji; • posiada
knowledge of enterprise functioning in practice; •
umiejętność organizowania działań i
understands the need for continuous
przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy
professional training and personal development
ekonomicznej; • potrafi wykorzystywać w
and knows how to supplement and improve the
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą
funkcjonowania przedsiębiorstw; • rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie
uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę; •
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu menedżera.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: •
analityk; • specjalista; • starszy specjalista; •
menedżer średniego szczebla.

acquired knowledge; • correctly identifies and
solves dilemmas related to the performance of
the managerial profession.

Graduates can find employment as: • analysts; •
specialists; • senior specialists; • middle-rank
managers.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Foundation for Management Development
(EFMD): akredytacja EQUIS dla Wydziału
Zarządzania w 2017 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
European Foundation for Management
Development (EFMD): the EQUIS accreditation
for the Faculty of Management in 2017.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
W ramach programu studiów student ma
programu studiów istotnych ze względu na obowiązek odbycia 4 tygodniowych praktyk.
kompetencje absolwenta

As part of the degree programme students are
required to complete a 4-week internship.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
Graduates can continue education at master
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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