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Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
WIEDZA
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe pojęcia i teorie z nauk o zarządzaniu i jakości odnoszące się do
zarządzania organizacją w zakresie prawnobiznesowym, a także ich zależności z wybranymi zagadnieniami z
nauk prawnych, nauk o polityce i administracji oraz ekonomii i finansów dotyczące funkcjonowania podmiotów
w sferze stosunków gospodarczych i administracyjnoprawnych, jak również główne tendencje zmian w tym
zakresie.
Zna regulacje prawne określające zasady odpowiedzialności kadry kierowniczej i rozumie wpływ
podejmowanych decyzji na funkcjonowanie organizacji.
Zna i rozumie uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w szczególności dotyczące
relacji z pracownikami, klientami, dostawcami oraz właścicielskie, a także charakter ich wpływu na działania
organizacji.
Zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania organizacją.
Zna i rozumie metody i techniki badawcze wykorzystywane do analizy i oceny wpływu kluczowych czynników
o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym i administracyjnoprawnym na działalność prowadzoną przez
instytucje publiczne i podmioty gospodarcze.
Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, administracyjne, organizacyjne i etyczne zasady tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości.
Zna i rozumie administracyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
dotyczące ochrony danych osobowych, zobowiązań podatkowych, rachunkowości, form organizacyjnoprawnych podmiotów gospodarczych, zawierania umów, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.
Zna i rozumie organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji
publicznych, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, zasobami ludzkimi i jakością.
Zna i rozumie zależności pomiędzy czynnikami o charakterze organizacyjnym, administracyjnoprawnym,
ekonomicznym i etycznym kształtującymi strukturę i formy działania organizacji, a także zasadnicze
tendencje zmian i ich skutków dla funkcjonowania organizacji w dobie transformacji cyfrowej.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i pozyskiwać informacje z różnych źródeł z zastosowaniem
właściwych metod i narzędzi w procesie identyfikacji, analizy i rozwiązywania złożonych problemów z zakresu
zarządzania i obrotu gospodarczego.
Potrafi wykorzystywać wiedzę o zarządzaniu organizacją oraz normy prawne w procesie realizacji zadań z
zakresu zarządzania i obrotu gospodarczego, z zastosowaniem właściwych procedur i uwzględnieniem
uwarunkowań organizacyjnych.
Potrafi formułować hipotezy i pytania badawcze z zakresu administracyjnoprawnych i organizacyjnych
aspektów działalności instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych oraz projektować i realizować proces
badawczy.
Potrafi komunikować się i brać udział w debatach argumentując swoje stanowisko z wykorzystaniem wiedzy,
w szczególności z zakresu prawa i zarządzania.
Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego w komunikacji prawno-biznesowej.
Potrafi planować i organizować działania służące realizacji zadań i projektów w sferze administracyjnoprawnych
aspektów funkcjonowania organizacji, a także współdziałać z innymi osobami i kierować pracą zespołu.
Potrafi planować i realizować proces własnego uczenia się, a także ukierunkowywać rozwój innych osób.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, stałego jej uzupełniania z różnych źródeł oraz zasięgania
opinii ekspertów w procesie rozwiazywania problemów z zakresu administracyjnoprawnych aspektów
funkcjonowania organizacji.
jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania innych oraz myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy, a także podejmowania inicjatyw na rzecz interesu publicznego.
jest gotów do zarządzania organizacją, w tym w zakresie spraw o charakterze administracyjnoprawnym, w
sposób uwzględniający zmieniające się potrzeby społeczne z poszanowaniem zasad etycznych.

