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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Zarządzanie

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Politechnika Opolska

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region

0414: Marketing i reklama, 0413: Zarządzanie i ,
administracja,
Polska,
,

3.3. Poziom ERK

,

,

3.4. Profil studiów

,

,

3.5. Język

język polski,

,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o miejscu
i znaczeniu nauk o zarządzaniu i jakości w
obszarze nauk społecznych. Identyfikuje rolę
zarządzania we współczesnej nauce i
gospodarce, zna odpowiednią terminologię i jej
zastosowanie. Zna język obcy na poziomie B2
Ma wiedzę m.in. o zasadach działania
podmiotów w gospodarce rynkowej oraz
zasadach tworzenia, działania i rozwoju
podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem
prawa autorskiego i wynalazczego. Zna źródła,
metody, techniki i narzędzia pozyskiwania
danych z zakresu zarządzania wspomagające
procesy podejmowania decyzji. Ma
zaawansowaną wiedzę w zakresie zasad i norm
etycznych. Ma wiedzę dot. procesów
komunikowania, z uwzględnieniem aspektów
kulturowych. Absolwent potrafi wykorzystać
nabyte kompetencje do: - formułowania i analizy
problemów badawczych, doboru metod i
narzędzi badawczych, opracowywania i
prezentacji wyników pozwalających na
rozwiązywanie problemów z zarządzania; wyszukiwania, selekcji i analizowania informacji
oraz prawidłowego interpretowania zjawisk
ekonomicznych, prawnych i społecznych; -

54c326e86ea0fa1f1e5df85b3e2da787 | Data: 2019-12-10 18:31:10 | Strona 1/3

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

czynnego uczestnictwa w projektach, grupach,
organizacjach i instytucjach, zarządzania
zespołem; - planowania i organizowania pracy
indywidualnej i zespołowej oraz samodzielnego
zdobywania wiedzy, planowania i realizowania
uczenia się przez całe życie; - oceny
przydatności metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadań zw. z zarządzaniem; Jest
zdolny do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy oraz założenia działalności
gospodarczej.
Realizowany kierunek studiów jest dostosowany
do obecnych i przyszłych wymagań jakie
stawiane są pracownikom regionalnych,
krajowych i międzynarodowych organizacji.
Absolwent kierunku Zarządzanie jest
przygotowany do podjęcia pracy w charakterze
specjalisty z zakresu zarządzania,
kierownika/menedżera średniego szczebla oraz
doradcy zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w
instytucjach administracji państwowej i lokalnej,
a także do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Osoba posiadająca ww.
kwalifikację jest przygotowana do pracy w
szczególności w: - mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach; - przemyśle; • organizacjach
gospodarczych i społecznych, zrzeszeniach oraz
organizacjach pozarządowych (NGO"s); instytucjach wspierających przedsiębiorczość
(np. inkubatory przedsiębiorczości, centrum
obsługi inwestora, izby rzemieślnicze, izby
gospodarcze, itp.); • strukturach rządowej i
samorządowej administracji regionalnej i lokalnej
oraz związanych z nimi agendach; Absolwenci
są także przygotowani do samodzielnego
podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Absolwent zna i potrafi posługiwać się
programem komputerowym przeznaczonym do
całościowego zarządzania procesami
biznesowymi.

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

Polska Komisja Akredytacyjna,

,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Decyzja MNiSW (wydana na podstawie opinii
,
PKA), Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

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
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7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Student ma obowiązek uczestniczyć w
programu studiów istotnych ze względu na praktykach studenckich w wymiarze co najmniej
kompetencje absolwenta
4 tygodni
7.2. Forma prowadzenia studiów

,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kształcenia na
studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

7.4. Pozostałe uwagi

Kierunek prowadzony w formie studiów również
niestacjonarnych.

,
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