
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2020 Senatu Olsztyńskiej Szkoły 
Wyższej w Olsztynie w sprawie projektu efektów uczenia się dla 
prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych 

kierunków studiów I stopnia  
od roku akademickiego 2020/2021 

 

Efekty uczenia się dla kierunku 

i ich relacje 

z efektami uczenia się dla obszarów kształcenia   
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

S — obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 

2 — studia drugiego stopnia 

P — profil praktyczny 

W — kategoria wiedzy 

U — kategoria umiejętności 

K — kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 
 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  

 

Wydział Nauk Humanistyczno-

Społecznych 

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu 

studiów,  a zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się) 

Informatyka  

Specjalność:  

 
Poziom kształcenia: 

(inżynierskie studia pierwszego stopnia,) 
Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Profil praktyczny 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) 

kształcenia:  

(wraz z uzasadnieniem)* 

Treści kształcenia na kierunku Administracja w specjalnościach  

administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa, ochrona 

danych osobowych, umiejscowione są w dziedzinie nauk 

społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce i administracji, 

ekonomia i finanse. 

W zakresie nauki o polityce i administracji oraz ekonomii i finansów 

pokazują jej funkcjonowanie na różnych  poziomach, koncentrują się 

na analizie szczegółowych uregulowań prawnych związanych z 

ustrojem i funkcjonowaniem administracji publicznej w systemie 

organizacyjnym państwa, przedstawiają elementy zapewnienia 

bezpieczeństwa  w zarządzaniu administracją. Znajduje to 

odzwierciedlenie w programach studiów, których głównym trzonem 

są instytucje samorządu terytorialnego, zintegrowane systemy 

zarządzania, przestrzeganie praworządności w administracji oraz 

bezpieczeństwa administracyjnego.  

Kierunek umieszczono  

Dziedzina nauk ścisłych i 

przyrodniczych 

Dyscypliny: informatyka, matematyka 

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-

technicznych 

Dyscypliny: informatyka techniczna i 

telekomunikacja 

 

Dziedzina nauk społecznych  

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i  

 nauki o bezpieczeństwie  

nauki prawne 

nauki o zarządzaniu i jakości 

 

 

 

(1) 

Symbol  

(2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

(3) Odniesienie charakterystyk  

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 



kierunku Administracja 

profilu praktycznego 

absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

 

 

WIEDZA 

K2P_W01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawie i 

bezpieczeństwie, w tym o ich miejscu w dziedzinie nauk  

społecznych. 

P7S_WG 

K2P_W02 Opanował rozszerzoną wiedzę o metodologii nauk społecznych, 

technikach pozyskiwania danych, pozwalających opisywać 

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 

zachodzące, zna zasady wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce 

zawodowej.  

   P7S_WG 

K2P_W03 Zna i rozumie w stopniu rozszerzonym założenia systemu prawa w 

państwie, zna założenia wybranych struktur i instytucji społecznych 

(politycznych, ekonomicznych, prawnych). 

   P7S_WG 

K2P_W04 Ma pogłębioną wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu 

władzy publicznej w państwie, o relacjach między typowymi 

strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

   P7S_WG 

K2P_W05 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla 

kierunku studiów Administracja oraz ich trendy rozwojowe, a także 

zaawansowaną metodologię badań. 

   P7S_WG    

K2P_W06 Zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji i ma pogłębioną 

wiedzę o człowieku, jego roli i funkcjonowaniu w społeczeństwie, 

zna jego prawa i obowiązki oraz zasady ochrony i bezpieczeństwa 

   P7S_WK 

K2P_W07 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości; ma pogłębioną wiedzę na temat czynności 

organizacyjno-prawnych związanych z zarządzaniem; zna i rozumie 

formy współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym. 

   P7S_WK 

K2P_W08 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne  

uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej, w tym 

zasady ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, 

przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz korzystania z tych 

zasobów. 

   P7S_WK 

K2P_W09 

 

 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu technik informacyjno-

komunikacyjnych i ich zastosowań w administracji publicznej oraz 

zagadnień związanych z elektroniczną administracją i jej 

możliwościami.  

   P7S_WG 

K2P_W10 Ma rozbudowaną wiedzę o instytucjach i procedurach 

przetwarzania i ochrony danych osobowych w Polsce i państwach 

UE, którą potrafi praktycznie zastosować w działalności zawodowej 

   P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K2P_U01 Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę przy rozwiązywaniu 

złożonych i nietypowych problemów przez: właściwy dobór źródeł 

i informacji z nich pochodzących; dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji; dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

 
      P7S_UW 

 

K2P-U02 Potrafi prawidłowo interpretować i wnikliwie wyjaśniać treści 

regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów, dotyczących 

administracji publicznej, administracji bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych. 

P7S_UW 



K2P_U03 Posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych, 

społeczno-politycznych i gospodarczych na życie społeczne z 

wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych  metod 

badawczych. 

 
     P7S_UW 

 

K2P_U04 Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w celu formułowania i 

rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.  

P7S_UW 

K2P_U05 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców.  

      P7S_UK 
 

K2P_U06 Potrafi prowadzić debatę, aktywnie uczestnicząc w życiu 

publicznym i w komunikacji wewnętrznej organizacji. 

P7S_UK 

 

K2P_U07 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ oraz 

specjalistyczną terminologią. 

P7S_UK 

K2P_U08 Potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw 

administracyjnych oraz przebieg postępowania w tych sprawach i 

na tym tle formułować własne poglądy oraz formułować 

uzasadnione postulaty. 

P7S_UW 

K2P_U09 Umie obsłużyć przykładowy system obiegu dokumentów i 

elektronicznej obsługi dokumentów, umiejętnie posługiwać się 

zbiorami danych i stosować je w praktyce. Potrafi  chronić dane 

przetwarzane przez system informatyczny. 

P7S_UK 

K2P_U10 Potrafi kierować pracą zespołu lub współdziałać z innymi osobami 

w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 

zespołach. 

P7S_UO 

K2P_U11 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

P7S_UU 

K2P_U12 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych 

z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł.  

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K2P_K01 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych, jest gotów do zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

P7S_KK 

K2P_K02 Gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 

treści oraz do samodzielnego pogłębiania wiedzy  

i umiejętności, zwłaszcza z zakresu e-administracji, kompetencji 

cyfrowych,  pozyskiwania i przetwarzania informacji, ochrony 

danych osobowych i administracji bezpieczeństwa. 

P7S_KK 

K2P_K03 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 

i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. 

P7S_KO 

K2P_K04 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 

innowacyjny i kreatywny na rzecz dobra publicznego. Potrafi 

podejmować aktywność polityczną, społeczną i gospodarczą. 

P7S_KO 

K2P_K05 Jest gotów do współdziałania z innymi osobami w ramach prac P7S_KR 



zespołowych i podejmowania kierowniczej roli w zespołach 

zadaniowych. 

K2P_K06 Kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w 

stosowaniu prawa, procesu karnego w administracji, prawa 

zamówień publicznych i ochrony prawnej w administracji 

publicznej.  

P7S_KK 

K2P_K07 Wyznacza kierunki własnego rozwoju, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się oraz rozwijania dorobku zawodowego.  
P7S_KR 

K2P_K08 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. 
P7S_KR 

K2P_K09 Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z 

prawem oraz zasadami etyki zawodowej. Jest gotów do 

podtrzymywania etosu zawodowego oraz przestrzegania i 

rozwijania zasad etyki zawodowej i podejmowania działań na 

rzecz ich przestrzegania.  

P7S_KR 

K2P_K10 Potrafi samodzielnie lub w zespole przygotowywać projekty 

społeczne uwzględniając ich aspekty administracyjno-prawne oraz 

skutki społeczne. 

P7S_KO 

K2P_K11 Jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie administracji 
P7S_KO 

K2P_K12 Ma wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, jest gotów do 

wystąpień publicznych, prowadzenia zebrań, debat, 

reprezentowania swojej instytucji w mediach. 

P7S_KO 

 

 


