
HIe)

7"t
?gffi Uchwala nr 1218

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie utworzenia kierunku stadidw biologia z geografrel i prowadzenia tego kierunku
prseT llyrlzial BiologicTno-Chemiczny w sakresie stacjonarnych studitiw pierwsT,ego stopnia

o proJilu o96lnoakademickim, poczqwszy od roku akademickiego 2012/2013,
oraz okreilenia efektfw ksztalcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia

Na podstawie art. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poLn. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala co
nastqpuje:

|ir
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w biologia z geografi4 w zakresie
studi6w pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki i wyruZa zgodg na prowadzenie tego
kierunku przez Wydzial Biologiczno-Chemiczny w zakresie stacjonarnych studi6w
pierwszego stopnia, pocz4wszy od roku akademickiego 2012/2013.

ti2
Senat okesla efekty kszalcenia dla kierunku studi6w biologia z geografi4 studia pierwszego
stopnia - profil og6lnoakademicki. opis efekt6w ksztalcenia stanowi zal4cznik do niniejszej
Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalrlcznik do t)chualy nr l2l8
Scnatu [Jni$ersytclu u l]ialymstokti
z dnia28 narca 2012 toku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku Biologia z geogr^frq

studia pierwszego stopnia * profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarach ksztalcenia

Biologia z geografi4 jest kierunkiem ulokowanym w obszarze nauk przyrodniczych.

w dziedzinie nauk biologicznych i dziedzinie nauk o Ziemi. Zakres kierunku obeimuie ziawiska

i procesy zachodzqce na r6znych poziomach organizacii przyrody oZywionej i nieoZywionei.

Ksztalcenie na kierunku Biologia z geografi4 obe.imuje podstawy nauk biologicznych jak

biochemia, biofizyka, biologia, ekologia i mikrobiologia, .lak tez nauk o Ziemi jak geografia.

geologia i oceanologia. Ze wzglEdu na interdyscyplinarny charakter kierunku w procesie

ksztalcenia uwzglgdnia siE r6wnie2 elementy obszaru nauk Scislych zwlaszcza chemii, fizyki.
matematyki niezbpdne do prawidlowego identyfikowania i opisywania zjawisk przyrodniczych.

ObiaSnienia oznacze6:

O ta -rr.<l t"*.r-*.) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnosci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych

PIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w
pierwszego stopnia

efektu ksztalcenia030l ko - numer

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH f,Ff,KTOW KSZTAT,Cf,NIA

Po ukorhczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
bioktgia z geogrnliq absolwent:

Odniesienie do

efekt6w
ksztalccnia
w obszarze

ksztalcenia
w zakrcsie

nauk
przyrodnicrych

WIEDZA

K WOl
Definiuje najwazniejsze prawa matematyczne, chemiczne i lityczne
bgd4ce podstaw4 proces6w biologicznych i geografioznych

PlA W03

K W02 Opisuie iedno56 i r62norodnodi organizm6w Zywych PIA WOl

K W03
Opisuje zasady organizacji Zycia na poszczeg6lnych poziomach

stosui4c wlasciw4 terminologiQ

PIA_W05
PIA W04

K W04
Charakteryzuje na poziomie molekularnym, kom6rkowym
i organizmalnym podstawowe procesy biochcmiczne, fizjologiczne
i rozwoiowe zachodz4ce w organizmach 2ywych 

-

P1A_W0l
PIA_W04
PIA W05

K W05
ObjaSnia podstawowe zasady dziedziczenia i prawidlowo5ci

ewolucji organizm6w 2YwYch

Pln w02
Pl A_W04
PIA W05

K WO6
Wskazuie charakterystyczne cechy poszczeg6lnych grup

orsanizm6w zy\ /ych zgodnie z podzialem systematycznym

PIA
PIA

_w04
w05

K W07
Identyfi kuj e zasadnicze procesy ksztaltuj 4ce populacj e, biocenozy

i ekosystemy
Stosu.le podttawowe terminy lachowe w jqzyku polskim i obcym do

opisywania ziawisk i proces6w biologicznych oraz geogralioznych

PIA WOl

K W08 Pln w05



o

o

K W09
Charakteryzuje uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne,
meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne funkcjonowania
przyrody na tle historii Ziemi

PIA W0l
P1A WO4

K W10
Definiuje podstawowe pojEcia z zakresu astronomii w celu
okreSlenia relacji migdzy Ziemi4 a zlawiskami zachodz4cymi
w Drzyrodzie

PlA W0l
PIA W04

K Wl1
Zna techniki i narzpdzia System6w Informacii Geograficznei
wykorzystywanych do tworzenia baz danych o Srodowisku

PIA W07

K W12
Charakteryzuje podstawowe techniki i narzqrJ'zia stosowane

w badaniach laboratoryjnych i terenowych z zakresu biologii
i geografii

PIA W07

K Wl3
Podaje przyklady podstawowych narzEdz.i statystycznych
i informatycznych niezbpdnych do opisu proces6w zachodz4cyoh

w Drzvrodzie

PIA W02
PIA W06

K W14
Wskazuj e zwiqzki miEdzy osiqgnipciam i nauk przyrodniczych
(biologia i geografia), a stopniem ich wykorzystania w gospodarce

i Zyciu spolecznym

PIA W08

K W15 Charakteryzuje procesy osadnicze i gospodarcze w kraju i na Swiecie
P1A_W04
PIA W05

K W16
Identyfikuje zagro2enia i problemy nauk przyrodniczych w skali
globalnej, regionalnej, lokalnej i osobniczei r6wnie2 w odniesieniu
do nauk humanistycznycll

PIA WOl
PIA_W04
Pln W07

K W17
Zna zasady konstruowania plan6w zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z normami prawno-administracyinymi
i wymogami ochrony Srodowiska

PIA W0tl

K W18
Wymienia podstawowe zasady prawne dotycz4ce bezpieczeristwa

i hieieny pracy, ergonomii i ochrony wlasnoSci intelektualnej
PlA W09
PlA WlO

K Wl9
Dysponuje wiedz4z zakresu podstaw ekonomii w tym zasad

tworzenia i funkcjonowania przedsigbiorstw w realiach gospodarki

wolnorvnkowei
PIA Wl I

UMIEJETNOSCI

K UOI
Wykorzystuj e podstawowe nar zEdzia laboratoryj ne i urzqdzcnia
pomiarowe w celu wykonania prostych badafi fizycznych,
chemicznych, geograficznych i biologicznych

PIA U0l
PIA UO6

K UO2
Stosuje standardowe metody badafi terenowych w opisywanlu
procesow Srodo* iskowych

PIA UOI
P1A UO6

K UO3
Rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla ekosystcm6w i biomow
w odniesieniu do cech Srodowiska abiotycznego

PIA U06

K UO4

Wykorzystuj4c klucze do rozpoznawania gatunk<iw oznacza

podstawowe jednostki systematyczne grzyb6w. roSlin i zwierzqt

z uwzglgdnieniem gatunk6w zagroZonych i ohrg4lqllIgh

PIA U04
PIA UII

K UO5

Posluguje sig podstawowymi narzgdziami slatystyczlrymi
i technikami geoinformatycznym i w colu opisu wynik6w
doSu iadczen i analizy danych

P I A_tJ05
PIA t]07

K UO6

Wykorzystuje metody badawcze geografii fizyaznej d<t

rozpoznawania,prognozowania i wyiaSniania zjawisk zachodz4cych

w przyrodzie

PIA_UOI
PlA TJO6

K UO7
Analizuje i ocenia problemy i zagrolenia zwi4zano z procesamt

demosrafi cznvmi i qosnodarczynti
PIA_lJ0l
Pln u04

K UO8

Stosuje podstawow4 terminologig naukorvq w jqzyku o.iczystym

i obcym na poziomie 82 w colu opisu r1awisk z dziedziny nauk

biologicznych i nauk o Zien.ri

poglebiania, aktualizowania i tynt"tytn*

PIA UOII

PIA UO9
Pln_Ul0
Pln ul2

K UO9 PlA TJI l



K UIO
Wykorzystuje literatur4 fachow4 w jEzyku o.iczystym oraz literaturp
popularno-naukow4 w jgzyku oboym z zakresu biologii i geografii

PIA_UO2
PIA_UO7
Pln u12

K Ull Wykorzystuje techniki multirnedialne w celu prezentac.ii badafi,

opinii i teorii naukowych z dr.icdziny biologii i nauk o Ziemi
Pln u03
Pln ul0

K U12
Pod kierunkiem opiekuna naukowego plarru.ie i wykonujc proste

zadaniabadawcze

P IA_UO4
PlA UI I

K U13
Wyci4ga proste wnioski na podstawie literatury i uzyskanych
wynik6w analiz laboratoryinych i terenowych

PlA
PIA

_t.i02
U07

K U14
Stosuje wiedzg z zakresu odkryi biologicznych i geograficznych

w kontaktach z przedstawicielami r62nych instytuc.ii lokalnych
Pln u04
PIA L]08

K Ul5 Stosuje zasady bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania powierzonych mu zadai
Pln r.Jol

K UI6 Dziala w spos6b przedsiQbiorczy w pracy zall'odowei PIA tJO4

KOMPETENC.IE SPOI,ECZNE

K KOI
Wykazuje zainteresowanie podstawowyrni zjawiskanri i procesami

zachodz4cvmi w przyrodzie
Pln KOl

K KO2
Wykazu.ie potrzebg do ciqglego samodoskonalenia i podnoszenta

kwalifikac.ji zawodowych

PIA-KO1
PI A_KO5
Pln K07

K KO3

Prezentuie postawg otwartq w stosunku do oloczenia wynikai4o4
ze znajomoSci podstawowych proces6w zachodz4cych w przyrodzie
i Zyciu spoleczno-gospodarczym

Pln K03

K KO4
Jest Swiadomy wzrastajQcego poziomu wicdzy z dt.icdziny biologii
i nauk o Ziemi

Pln KOl
PIA KO7

K KO5
Kr1'tycznie analizuje inlbrmac.je z. r62nycl^t 2r6del occnia.i4c ir:h

wiarygodnoSi
PlA KO4

K KO6
Pracuje samodzielnie i zespolowo w rozwiilzywanitr problenl6w
z zakresu bioloeii i geografii

Pin K02

K KO7 Szanuie pracE wlasn4 i innych czlonk6w zospolu
PIA_KO2
PIA KO3

K KO8 Jest odpowiedzialny zaiakoSi i wiarygodnoS6 uzyskanych wynik6w PIA KO4

K KOg
Jest przygotowany do bezpiecznego dziaiania, tak2c w przypadku

z agrolenia zdrowiu i 7yc ia
PlA K06

K KlO Zaimuie przedsigbiorcz4 postawp w pracy zawodowci l,ln K08


