
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 108/2013/2014 

 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 

 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów innowacyjność i zarządzanie 

sferą publiczną na Wydziale Humanistycznym. 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. określił 

efekty kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach pierwszego stopnia na kierunku studiów innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną. 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

        mgr Łukasz Tomczak         prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../8/2013/2014 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 108/2013/2014 

Senatu UKW 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
 

 
EFEKTY  KSZTAŁCENIA 

 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 108/2013/2014 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Humanistyczny 

 

 

Nazwa kierunku studiów: innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

obszar nauk humanistycznych 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/ dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia:  

dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dziedzina nauk humanistycznych 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne: 

nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, filozofia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: nauki o polityce 

 

 

Lp. 

symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 ma podstawową wiedzę o zjawiskach innowacyjności 

oraz o charakterze nauk o zarządzaniu, ich usytuowaniu 

w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz 

relacjach z innymi dyscyplinami nauki; ma podstawową 

wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz znaczenia 

badań nad zjawiskami innowacyjności, w tym polityki 

innowacyjności oraz zarządzania sferą publiczną 

H1A_W01 

S1A_W01 

2. 

 

 

K_W02 zna podstawową terminologię w zakresie problemów 

innowacyjności i zarządzania oraz dostrzega 

interdyscyplinarny charakter badań w tym względzie 

 

H1A_W02 

H1A_W05 



3. K_W03 ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi 

organami, instytucjami i podmiotami zarządzania w 

społeczeństwie i inspirowania działań innowacyjnych; 

ma podstawową wiedzę o nowoczesnych metodach 

wdrażania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną 

S1A_W02 

S1A_W03 

 

 

4. K_W04 ma podstawową wiedzę o roli polityki państwowej i 

samorządowej, organizacji społecznych i inicjatyw 

kulturalnych w procesie kształtowania innowacyjności i 

zarządzania sferą publiczną; ma ogólną wiedzę na temat 

czynników polityczno-kulturowych, w szczególności 

instytucjach kultury, wpływających na funkcjonowanie 

nowoczesnego społeczeństwa 

S1A_W04 

H1A_W10 

5. K_W05 ma podstawową wiedze o człowieku, w szczególności na 

podstawie znajomości podejść badawczych, które 

traktują go jako podmiot kreujący i konsumujący zmiany 

społeczne w określonym kontekście organizacyjnym, 

kulturowym i politycznym 

H1A_W04 

6. K_W06 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 

terminologię,  teorie, metody i techniki badania zjawisk 

innowacyjności i zarządzania sferą publiczną; wie gdzie i 

jak pozyskiwać dane, głównie o charakterze 

normatywnym, planistycznym, strategicznym i 

sprawozdawczym; ma podstawową wiedzę o zbiorach 

danych przydatnych do badań innowacyjności i 

zarządzania sferą publiczną oraz o ich 

interdyscyplinarnym charakterze 

H1A_W05 

H1A_W03 

 

 

 

7. K_W07 ma podstawową wiedzę o normach politycznych, 

prawnych, formalnych i nieformalnych kodeksach 

etycznych, i regulacjach wewnętrznych, zasadach 

postępowania oraz czynnikach i procedurach ich zmiany 

we współczesnym społeczeństwie 

 

S1A_W07 

 

8. K_W08 ma podstawową wiedzę na temat dynamiki procesów 

innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz o 

rozwoju podstawowych metod analizy i interpretacji tych 

procesów, w tym badania przyszłości 

 

 

S1A_W08 

H1A_W06 

H1A_W07 

 

 

 
9. K_W09 ma wiedzę o poglądach na temat innowacyjnego rozwoju 

i zarządzania sferą publiczną i wpływach tych procesów 

na kondycję człowieka, a także politykę, kulturę, rozwój 

społeczny i ekonomiczny 

H1A_W06 

 

10. K_W10 zna podstawowe pojęcia i zasady postępowania z zakresu 

prawa autorskiego i praw pokrewnych 

 

 

H1A_W08 

 

11. K_W11 zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania 

decyzji politycznych 

S1A_W02 

12. K_W12 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 

złożoności, a także historycznej i kulturowej zmienności 

jego znaczeń; ma świadomość barier językowych we 

wdrażaniu projektów innowacyjności i zarządzania sferą 

publiczną 

H1A_W09 

∑ 12   



Umiejętności 

13. K_U01 potrafi prawidłowo wyszukiwać informacje, analizować i 

wyjaśniać zjawiska kulturowe wpływające na 

innowacyjne zachowania człowieka i grup społecznych; 

potrafi analizować je przy zastosowaniu metod 

badawczych wykorzystywanych w badaniach 

innowacyjności i zarządzania sferą publiczną 

H1A_U01 

H1A_U02 

H1A_U03 

S1A_U02 

14. K_U02 potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z 

zakresu nauk humanistycznych i społecznych do badań 

procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną; 

potrafi badać perspektywy rozwoju i zarządzania 

innowacyjnego społeczeństwa 

S1A_U02 

H1A_U02 

15. K_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 

procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną 

w konkretnych sytuacjach społecznych w wymiarze 

polityki państwowej, lokalnej i regionalnej 

 

 

 

 

S1A_U03 

H1A_U05 

16. K_U04 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w 

zakresie zarządzania oraz potrafi wykorzystać narzędzia 

komunikacyjne dla popularyzacji projektów 

innowacyjnych 

 

H1A_U06 

H1A_U07 

17. K_U05 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w 

związku z innowacyjnym rozwojem i nowatorskim 

zarządzaniem sferą publiczną 

H1A_U04 

 

18. K_U06 analizuje konkretne wyzwania rozwojowe w sferze 

publicznej i proponuje odpowiednie sposoby ich 

rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych, 

ekonomicznych lub organizacyjnych 

S1A_U07 

 

 

 

19. K_U07 posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk 

politycznych i kulturowych w kontekście problemów 

innowacyjności i zarządzania sferą publiczną, a także 

umie rozwijać w tym względzie umiejętności badawcze 

 

S1A_U08 

H1A_U03 

20. K_U08 potrafi rozpoznawać zjawiska generujące potencjał 

innowacyjności oraz dokonać ich krytycznej analizy i 

interpretacji w celu określenia ich implikacji, 

oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie 

rozwojowym; w tym kontekście potrafi także 

odpowiednio i merytorycznie uargumentować projekty 

innowacyjności 

H1A_U05 

H1A_U06 

 

 

21. K_U09 posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i 

angielskim typowych dokumentów administracyjnych w 

zakresie innowacyjności i zarządzania sferą publiczną, 

takich jak: podanie, decyzja administracyjna, 

postanowienie, notatka służbowa, pokwitowanie, 

protokół, sprawozdanie, analiza problemu 

 

 

 

H1A_U08 

 

 

 

 



22. K_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego 

w sprawach związanych z przedmiotem studiowania w 

języku polskim i obcym, takiego jak: komunikat, 

informacja dla prasy, oświadczenie, referat, 

przemówienie, prezentacja multimedialna 

H1A_U09 

23. K_U11 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Kształcenia Językowego 

 

 

 

 

 

H1A_U10 

 

 

 
24. K_U12 potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i 

grup społecznych w życiu publicznym; ma świadomość 

podmiotowej i sprawczej roli człowieka 

 

 

 

 

 

S1A_U08 

∑ 12   

Kompetencje społeczne 

25. K_K01 rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i 

aktualizowania swojej wiedzy; wie, że społeczeństwo  

nieustanie rozwija się, a w konsekwencji wytwory 

organizacji mają ograniczoną ważność; dostrzega 

potrzebę innowacyjnego rozwoju i nowoczesnego 

zarządzania sferą publiczną 

H1A_K01 

26. K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespołach 

składających się ze specjalistów z różnych obszarów i 

dziedzin wiedzy, potrafi dostosować się do wymogów 

zespołu, zdając sobie sprawę z wyższej efektywności 

pracy zespołowej nad indywidualną 

H1A_K02 

 

 

27. K_K03 rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w 

działaniach na rzecz rozwoju dla przyszłości; potrafi 

wskazać priorytety 

H1A_K03 

28. K_K04 dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy 

etyczne związane z wykonywaną pracą oraz rozwojem 

dla przyszłości; potrafi wskazywać optymalne 

rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i 

kodeksem etyki zawodowej; dostrzega sprzeczności 

występujące pomiędzy rozwojem a moralnością i potrafi 

racjonalnie je rozwiązywać 

H1A_K04 

 

 

29. K_K05 ma świadomość konieczności kreowania zjawisk 

innowacyjności i zarządzania sferą publiczną z 

uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego  regionu, kraju 

i Europy 

H1A_K05 

30. K_K06 uczestniczy w sferze publicznej oraz chętnie angażuje się 

w zespołowe projekty innowacyjne 

H1A_K06 

∑ 6   

 

 
 

 

 


