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Symbol 

 

Opis efektów kształcenia  

uczniów uczestniczących w zajęciach on-line w ramach projektu  

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – PANEL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

Po ukończeniu zajęć uczeń: 

 

 WIEDZA 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości,  

 K_W02 

ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy sfery przedsiębiorczości i 

podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania, a 

także działającym w tych organizacjach 

 

K_W03 

posiada podstawową wiedzę na temat uwarunkowań ludzkiego zachowania oraz 

ich związku z funkcjonowaniem człowieka w organizacji i życiem społeczno-

ekonomicznym 

 

K_W04 

ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji, zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości gospodarczej wykorzystujące wiedzę 

ekonomiczną  

 

K_W05 
ma ogólną  wiedzę  w zakresie kluczowych kompetencji na rynku pracy 

przyszłości 

K_W06 

 

ma ogólną  wiedzę  na temat wpływu rozwoju technologii cyfrowych (przemysłu 

4.0) na współczesne działania rynkowe,  funkcjonowanie rynku, zna podstawowe 

zasady zachowań podmiotów na rynku oraz relacje zachodzące między nimi 

K_W07 zna metody i narzędzia pozyskiwania danych i badań, pozwalające opisywać 
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 organizacje gospodarcze, procesy w nich zachodzące i relacje między nimi lub 

tworzyć plany rozwoju 

  

 UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne z 

wykorzystaniem wiedzy z ekonomii i nauk o zarządzaniu właściwych dla 

dziedziny przedsiębiorczości 

 K_U02 

potrafi objaśniać, analizować i oceniać problemy ekonomiczne przy wykorzystaniu 

poznanych technik zarządzania oraz identyfikacji czynników społeczno-

gospodarczych  

K_U03 
potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki wyselekcjonowanych 

procesów i zjawisk gospodarczych  

K_U04 
potrafi pozyskać i wykorzystać dostępne źródła danych do analizowania 

konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych  

K_U05 

 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z zakresu przedsiębiorczości, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

K_U06 

potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi z dziedziny nauk 

ekonomicznych  

K_U07 potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pozyskiwania informacji  

K_U08 
potrafi interpretować dane ekonomiczne i wykorzystywać to w prowadzonych 

działaniach 

K_U09 potrafi planować i organizować pracę indywidualną i/lub w zespole 

K_U10 
potrafi kreować rozwiązania, opracowywać strategie, programy rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

K_K02 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

 K_K03 
jest gotów do podejmowania współpracy z podmiotami sfery społeczno- 

gospodarczej przy realizacji przedsięwzięć 

K_K04 
jest gotów do podjęcia aktywności na rzecz środowiska społecznego lokalnego, 

krajowego, 

K_K05 
jest gotów do ciągłego uczenia się  i uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

 


