
           
                  Załącznik nr 1 do zasad 

 

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria ekologiczna 

 

Jednostka organizacyjna 

prowadząca kierunek studiów: 
Wydział Przyrodniczy 

Nazwa kierunku: inżynieria ekologiczna 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia) 
studia I stopnia 

Profil kształcenia: 

(profil ogólnoakademicki, praktyczny) 
ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta: 
inżynier  

Poziom Polskiej Ramy 

Kwalifikacji: (poziom 6, poziom 

7) 

poziom 6 

Dziedzina/dziedziny nauki, do których 

przyporządkowany jest kierunek 

 dziedzina - nauki rolnicze 

dziedzina – nauki ścisłe i przyrodnicze 

dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne   

Dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 

odnoszą się efekty kształcenia: 

dyscyplina – rolnictwo i ogrodnictwo – 78% 

dyscyplina – nauki o Ziemi i środowisku – 20% 

dyscyplina – inżynieria środowiska, górnictwa  

i  energetyki – 2% 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna  

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

uniwersalnych 

pierwszego stopnia 

na poziomie 6 lub 7 

PRK 

zna i rozumie: 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty, i zjawiska oraz 

dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi stanowiące podstawową wiedzę ogólną z  zakresu wiedzy 

rolniczej, przyrodniczej i technicznej tworzących podstawy teoretyczne 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej  - właściwe 

dla programu studiów kierunku inżynieria ekologiczna; 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

ekologiczna, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości w środowisku przyrodniczym i jego otoczeniu  

P6U_W  

potrafi: 

- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, 

przyrodniczych i technicznych, 

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 

- właściwy dobór źródeł informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji  

z zakresu inżynierii ekologicznej, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym 

P6U_U  



zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych z zakresu 

nauk rolniczych, przyrodniczych i technicznych; 

- komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej 

terminologii stosowanej w inżynierii ekologicznej; 

-brać udział w debacie: przedstawiać i oceniać różne opinie  

i stanowiska oraz dyskutować o nich; 

 -posługiwać się językiem obcym ma poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

-planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; 

-współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także  

o charakterze interdyscyplinarnym); 

-samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie związane z inżynierią ekologiczną. 

jest gotów do:  

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu 

inżynierii ekologicznej; 

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów  

z zakresu działalności rolniczej, przyrodniczej i technicznej; 

- wypełniania zobowiązań społecznych współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego na obszarach wiejskich; 

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; 

-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; 

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tym: 

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,  

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu rolnika z poszerzoną wiedzą  

o zagadnienia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska. 

P6U_K  

Absolwent kierunku inżynieria ekologiczna posiada 

 

Symbol Wiedza: 

zna i rozumie 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK, w tym 

wybrane efekty 

kształcenia z 

obszaru 

kształcenia, do 

którego został 

przyporządkowany 

kierunek – kod 

składnika opisu 

PRK dla 

Szkolnictwa 

Wyższego 

K_W01 

Zna i rozumie teorie z zakresu chemii, biologii i ekologii oraz nauk 

pokrewnych,  dostosowane do studiowania kierunku inżynieria 

ekologiczna    

P6S_WG_PO  

 

K_W02 

Zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze,                                       

z uwzględnieniem czynników antropogenicznych oraz  produkcji 

rolniczej w połączeniu z elementami inżynierii ekologicznej 

P6S_WG_PO  

 

K_W03 

Zna i rozumie problemy właściwe dla inżynierii ekologicznej oraz zna 

ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk rolniczych                        

i przyrodniczych 

P6S_WG_PO  

 

K_W04 

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk                           

i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym                       

 i w produkcji rolniczej 

P6S_WG_PO  

P6S_WG_Inż.  



K_W05 
 Zna podstawowe akty prawne dotyczące  ochrony środowiska, 

produkcji rolniczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej  

P6S_WG_PO  

P6S_WK_PO 

P6S_WK_Inż.  

K_W06 

Zna i rozumie współczesne problemy dotyczące  bezpieczeństwa 

żywnościowego i bezpieczeństwa żywności,  zachowania 

bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

zasobów naturalnych  

P6S_WG_PO  

P6S_WK_PO  

 

 

Umiejętności: potrafi 
 

 

K_U01 

Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi                            

w naukach przyrodniczych, potrafi analizować zjawiska i procesy 

zachodzące w środowisku  

P6S_UW_PO  

P6S_UW_Inż.  

K_U02 

Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe proste eksperymenty  

i pomiary oraz interpretować uzyskane wyniki i poprawnie 

wnioskować   

P6S_UW_PO 

P6S_UK_PO 

P6S_UW_Inż.  

K_U03 
Potrafi identyfikować i podejmować działania służące rozwiązywaniu 

problemów w zakresie produkcji żywności  i dobrostanu zwierząt 

P6S_UW_PO  

P6S_UW _Inż. 

K_U04 

Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe 

dla  inżynierii ekologicznej;  potrafi przygotować założenia i ocenić 

oddziaływanie produkcji rolniczej oraz inwestycji przemysłowych  

i infrastrukturalnych na środowisko przyrodnicze 

P6S_UW_PO 

P6S_UK_PO 

P6S_UO_PO 

P6S_UW_Inż.  

 

K_U05 

Potrafi przygotować i prezentować zagadnienia związane  z inżynierią 

ekologiczną oraz prowadzić twórczą  dyskusję naukową w tym 

zakresie  

P6S_UW_PO  

P6S_UK_PO 

P6S_UW_Inż.  

K_U06 
Potrafi posługiwać się językiem obcym i zna terminologię                          

w zakresie dyscyplin naukowych związanych z inżynierią ekologiczną   

P6S_UW_PO  

P6S_UK_PO 

 

K_U07 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę  z różnych źródeł               

i poszerzać ją samodzielnie w sposób ukierunkowany  

P6S_UW_PO  

P6S_UU_PO 

P6S_UW_Inż.  

Kompetencje społeczne: jest gotów do  

K_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, podnoszenia 

kompetencji zawodowych oraz stałego aktualizowania wiedzy 

kierunkowej  

P6S_KK_PO 

K_K02 
Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach realizując różne 

zadania i role, w tym kierownicze  
P6S_KR_PO 

K_K03 

Jest gotów do przyjęcia hierarchii realizacji zadań, prawidłowo 

identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem 

zawodu  

P6S_KO_PO 

P6S_KR_PO 

K_K04 
Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej  

i współpracowników oraz reagowania w stanach zagrożenia 

P6S_KO_PO 

P6S_KK_PO 

K_K05 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności                 

w sposób przedsiębiorczy oraz do pracy w zespole 

P6S_KO_PO 

 

K_K06 

Jest gotów do prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie 

projektów inwestycyjnych i realizacji inwestycji oddziałujących na  

środowisko przyrodnicze 

P6S_KK_PO 

P6S_KO_PO 

 

 

 

W przypadku uwzględniania efektów uczenia właściwych dla danego profilu kształcenia lub efektów  

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich proponuje się następujące zapisy: 

PO – przy kierunkach o profilu ogólnoakademickim, 



PP – przy kierunkach o profilu praktycznym, 

Inz – przy kierunkach uwzględniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie. 

UWAGA 

� Przy kierunkach studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera 

należy uwzględnić pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

Np.: w opisie efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym odnosimy się do 

zakresu i głębi wiedzy, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu: P6S_WG_PP, jeżeli uwzględniamy efekty, 

umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu P6S_WG_Inz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


