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Uchwala nr 1228
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 kw ietn ia 20 I 2 r.

w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia clla kierunkdw studiiw
prowadzonych w Uniwersytecie w Bialymstoku

Na podstawie art. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z po2n. zm.) w zwiryku z rozporz4dzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwolifikacii
dla Szkolnictwa l4/y2szego (Dz. U. Nr 253 poz. 1520) uchwala sig, co nastgpuje:

sl
Senat okreSla efekty ksztalcenia dla niZej wymienionych kierunktiw studi6w prowadzonych
w Uniwersytecie w Bialymstoku:
Zal4cznlk nr I - biologia, studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki;
Zal4cznik nr 2 biologia, studia drugiego stopnia - prolil og6lnoakadmicki;
Zal4cznik nr 3 chemia, studia pierwszego stopnia -profil og6lnoakademicki;
Zalqcznrk nr 4 chemia, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakadmicki;
Zal4czntk nr 5 - ekonomia, studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki;
Zal4cznik nr 6 - ekonomia, studia drugiego stopnia - profil o96lnoakadmicki;
Zalqcznik nr 7 fizyka, studia drugiego stopnia profil praktyczny;
Zat4cznik nr 8 - miqdzynarodowe stosunki gospodarcze, studia pierwszego stopnia profil

og6lnoakademicki;
Zal4cznik nr 9 - miEdzynarodowe stosunki gospodarcze, studia drugiego stopnia profil

og6lnoakadmicki;
Zalqcznik nr l0 ochrona Srodowiska, studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki;
T,alqcznik w 11 ochrona Srodowiska, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakadmicki;
Zal4cznrk nr l2 - pedagogika, studia pierwszego stopnia - prolil og6lnoakademicki;
Zalqcznik nr 1 3 - pedagogika, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakadmicki;
Zalqcznik nr l4 socjologia, studia pierwszego stopnia profil og6lnoakademicki;
Zalqcznik nr l5 - socjologia, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakadmicki;
Zal4cznrk nr 16 - zarz4dzanie, studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki;
Zal4cznrk nr 77 - zarz4dzanie, studia drugiego stopnia - profil og6lnoakadmicki.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Przewodniczqcy
Senatu Uniwersylelu4 Biabmstoku

/
Prof dr hah.,l



Zalqcznik nr I
do tjch$aly nr 1228

Scnatu Uniwcrsytctu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku biologia

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w biologia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych. Kierunek obejmuje zjawiska
i procesy zachodz4ce na wszystkich poziomach przyrody oZywionej. Ksztalcenie na kierunku

biologia wymaga znajomosci podstaw nauk Scislych zwlaszcza chemii, fizyki, matematyki, ochrony

Srodowiska. Jednak nie decyduje to o umiejscowieniu tego kierunku w r62nych obszarach wiedzy.

W procesie ksztalcenia na kierunku biologia absolwent uzyskuje podstawowq wiedzg, umiejqtnoSci

i kompetencje z takich dyscyplin obszaru nauk przyrodniczych jak biochemia, biotechnologia,

ekologia, mikrobiologia, ochrona Srodowiska.

ObiaSnienia oznaczerl:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejqtnoSci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
PIA efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w
pierwszego stopnia
01. 02. 03 i koleine numer efektu ksztalcenia

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI,CENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
biologia absolwenlt

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
przyrodnicrych

WIEDZA

K WOI opisuje.iedno66 i r62norodno66 organizm6w iwych PIA W0l

K W02
wskazuje powi4zania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami
przyrodniczymi oraz aktualne problerny badai biologicznych

PtA W04

K WO3
opisuje zasady organizacji Lycia na poszczeg6lnych poziomach stosujqc

w.la(ciw4 terminologiq
PIA
PIA

_w05
w04

K W04
opisuje podstawowe struktury kom6rkowe pod wzglgdem budowy
ifunkcii

PIA W04
PtA W05

K W05 charakteryzuje podstawowe rodzaje tkanek, organ6w, narz4d6w
w04
w05

PIA_
PIA

K W06
charakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne zachodzqce

w organiznach 2ywych

PtA WOr
P I A_W04
PIA WO5

K WO7
objaSnia podstawowe zasady dziedziczenia i prawidlowo5ci ewolucji
organizm6w 2ywych

P I A_WO2
PIA W04
PIA WO5

K W08
charakteryzuje poszczeg6lne grupy organizm6w |ywych zgodnie

z podzialern systematycznym

P I A_W04
PtA W05

K W09
identyfikuje zasadnicz,e procesy ksztahuj4ce populacje, biocenozy

iekosvstemv
PtA W0r



K WrO
charakteryzuje podstawowe metody stosowane w laboratoriach

biologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej oraz podstawowe

reguly, metody i techniki prowadzenia badaf terenowych
PIA W07

K Wll opisuje podstawowe fomy ochrony Srodowiska uwzglgdniaj4c zasady

zrownowaZonego rozwoju w skali lokalnej, regionalnej, globalne.l
PIA W04

K Wl2 identyfi kuje podstawowe narzgdzia statystyczne i informatyczne n iezbgdne

do opisu proces6w przyrodniczych i podaje ich przyklady
PIA W02
PtA W06

K Wl3 wyjainia najwaZnie.isze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne bgdqce

podstaw4 proces6w biologicznych
PIA W03

K Wl4 obja6nia techniki inzynierii genetycznej oraz biotechnologii w odniesieniu

do zastosowai praktycznych
PIA W08

K Wl5
identyfikuje uwarunkowania i problemy spoleczno-gospodarcze
funkcjonowania nauk biologicznych szczeg6lnie w aspekcie

bior62norodno6ci i najnowszych osi4gniq6 biotechnologii
PrA W08

K WI6 wymienia podstawowe zasady prawne dotycz4ce bezpieczenstwa i higieny
pracy, ergonomii i ochrony wlasnoSci intelektualnej

Pl A_W09
PtA Wl0

K Wl7 tlumaczy podstawy ekonomii w tym zasady tworzenia i funkcjonowania
przedsigbiorstw w realiach gospodarki wolnorynkowej

PIA Wil

UMIEJ{TNOSCI

K UOI
wykorzystuje podstawowe narzgdzia
w celu wykonania prostych
ichemicznych

laboratoryjne i urz4dzenia pomiarowe
badari frzycznych, biologicznych

PIA UOI
PIA UO6

K UO2
stosuje standardowe metody badaf terenowych w opisywaniu procesow

bioloeicznvch
PIA UOI
PIA UO6

K UO3
wykorzystuje wiedzg dotycz4cq podstawowych szlak6w biochemicznych w
celu wykazan ia jednoSci i r6Znorodnodci organizm6w 2ywych

PIA
PIA

u0l
u02

K UO4
identyfikuje gatunki rodlin i zwierzqt charakterystyczne dla ekosystem6w

i biom6w w odniesieniu do cech Srodowiska
PIA UO6

K UO5

stosujqc klucze rozpoznaje cechy podstawowych grup systematycznych
grzyb6w, rodlin i zwierz4t z uwzglqdnieniem gatunk6w zagrozonych

ichronionych
PIA UO4

K UO6
stosuje podstawowq terminologig naukowq w jgzyku ojcrystym i obcym na

poziomie B2 w celu opisu zjawisk z dziedziny nauk biologicznych

PI A*UO8
P IA_UOg
PIA_U I()
PIA UI2

K UO7

posluguje siE podstawow4 literaturq fachow4 w jgzyku ojczystym oraz
posilkuje sig prostq terminologiq specjalistycznq w jqzyku obcym na

ooziomie 82

PIA
PIA
PIA

u07
ul0
u12

K UO8
samodzielnie dociera do 2r6del wiedzy fachowej w celu jej poglgbiania,

aktualizowania i syntetyzowania
PIA UII

K UO9
pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje i wykonuje proste zadania

badawcze wykorzystuj4c r62ne ir6dla informacji
_u03

u04
PIA
PIA

K UIO
poslugu.ie siq podstawowymi narzEdziami statystycznymi i technikami
informatycznymi w celu opisu wynik6w dodwiadczeri, analizy danych

i ooisu ziawisk

PlA
PIA

_u05
u07

K UII wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentacji wynik6w badari,

ooinii i teorii naukowvch
PIA-UO3
PIA UIO

K UI2
przeprowadza obserwacje terenowe i laboratoryjne i prowadzi ich

dokumentacie
PIA UO6

K ur3
stosuje terminologig dotyczqc4 ochrony Srodowiska i edukacji
drodowiskowej w pracy ze specjalistarni oraz przedstawicielami rirodowiska

lokalneso
PIA UO8

K U14
stosuje wiedzg dotyczqcq metodologii badai biologicznych w kontaktach
z przedstawicielami r62nych instltucj i

PIA
PIA

_u04
u08



K UI5
przygotowuje zestawienia i raporty z wykonywanych analiz
laboratoryj nych i terenowych

PIA UO7

K UI6 stosuje zasady ergonomii, bezpieczeistwa i higieny pracy podczas

wykonywania powierzonych mu zadah
PIA UOI

KOMPETf, NCJE SPOI-ECZNE

K KOI
wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami

biolosicznvmi
PIA KOl

K KO2 pracuje samodzielnie i zespolowo w rozwiqzywaniu problem6w PIA KO2

K KO3
krytycznie analizuje informacje z r62nych 2r6del oceniaj4c ich
wiarveodnoS6

PIA KO4

K KO4
prezentuje postawQ otwart4 w stosunku do otoczenia wynikaj4cq
ze znajomodci podstawowych proces6w biologicznych

PIA KO3

K KO5
wykonuje zadania wynikaj4ce z podzialu obowiqzk6w pracy w grupie,
szanuje praca wlasn4 i innych czlonk6w zespolu

PIA KO2

K KO6 jest odpowiedzialny za sprzgt, jako56 i wiarygodnoS6 uzyskanych wynik6w
PIA KO3

PIA KO4

K KO7
jest przygotowany do bezpiecznego dzialania takZe w stanach

ekstremalnych, szczeg6lnie zagroZenia zdrowia i 2ycia
PIA KO6

K KO8
jest Swiadomy wzrastaj4cego poziomu wiedzy z jego dziedziny i wykazuje
potrzebE do ci4glego sarnodoskonalenia

PIA_KOI
PI A_KO5
PIA KO7

K KO9 szanuje praca wlasn4 oraz innych czlonk6w zespolu PIA KO3

K KIO
wykazuje postawQ otwartq w dostosowaniu do zmian w Zyciu zawodowym
isoolecznvm

PIA_KO I

PIA KO5

K KII dziala w spos6b przedsigbiorczy w rozwiqzywaniu problem6w w pracy

zawodowei
PIA KO8



T,al4cznik nr 2
do tJchwal) nr 1228

Senatu tJni\,\ers),tctu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 20l2 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku biologia

studia drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w biologia o profilu og6lnoakademickim nalezy do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych. Zakres kierunku obejmuje
zjawiska i procesy wystgpuj4ce na wszystkich poziomach ptzyrody oZywionej. Ksztalcenie na

kierunku biologia wymaga znajomoSci nauk Scislych w tym chemii, fizyki, matematyki, ochrony

Srodowiska. Jednak nie decyduje to o umiejscowieniu biologii na pograniczu obszar6w wiedzy.
W procesie ksztalcenia na drugim stopniu studi6w kierunku biologia absolwent uzyskuje
poszerzon4 wiedzg, umiejgtnoSci i kompetencje z takich dyscyplin obszaru nauk przyrodniczych
jak biochemia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona rirodowiska.

Obia5nienia oznaczei:

K (przed podkredlnikiem) - eI'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejEtnoSci
K (po podkreSlniku) kategoria kompetencji spolecznych
P2A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w
drugiego stopnia
0l 03 i koleine - numer elektu ksztaicenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
biologia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
przyrodnicrych

WIEDZA

K WOl opisuje jednodi i r62norodnoSi organizm6w 2ywych P2A WOI

K WO2
wskazuje powi4zania migdzy dyscyplinami biologicznymi stawiajqc
i rozwi4zujqc problemy badawcze

P2A_WOI
P2A W02

K W03
opisuje procesy kom6rkowe na poziomie molekulamym
istrukturalnyrn

P2A WO2

P2A W03

K W04
przedstawia analizg por6wnawczq mechanizm6w funkcjonowanta
organizmciw na r62nych poziomach organizacji

P2A W02
P2A W04

K W05
charakteryzuje wzajemne powi4zania organizmow Zywych
ze Srodowiskiem

P2A_
P2A

w02
w05

K W06 objadnia zlo2ono56 funkcjonowania wybranych grup organizm6w
P2A_
P2A

w02
w05

K W07
wyja5nia znaczenie pogl4d6w redukcjonistycznych i holistycznych
w metodologii badari biologicznych

P2A_W04
P2A W07

K W08
objainia zasady specjacji i ewolucji organizm6w Zywych w Swietle
aktualnvch wvnik6w badaf

P2A W05

K W09
wskazuje wsp6lzale2nodci proces6w metabolicznych i genetycznych na

ro2nych poziomach organizacj i 21 cia
P2A W05

K WIO
podaje kryteria doboru zaawansowanych metod statystycznych
odpowiadaj4cych postawionym problemom badawczym

P2A W06



K Wl I
dobiera nowoczesne melody stosowane w planowaniu laboratoryjnych
i terenowych badai biologicznych

P2A W07

K WI2
wylicza koszty prowadzenia badaf i podstawowe Lr6dla ich
finansowania

P2A WO8

UMIEJ4TNOSCI

K UOI
wykorzystuje zaawansowane narzgdzia laboratoryjne i urzqdzenia
pomiarowe w celu rozwi4zywania problem6w badawczych

P2A UOI

K UO2
dobiera adekwatne do postawionych cel6w metody badawcze
w analizach przyrodniczych i interpretuje uzyskane wyniki

u0l
u06

P2A
P2A

K UO3
wykorzystqje literaturg naukow4 z r62nych dyscyplin biologicznych
w jgz-yku polskim i angielskim

PzA UO2

K UO4
opisuje z wykorzystaniem danych empirycznych uktady ekologiczne
pocz4wszy od poziomu gatunku i populacji

u04
u06

PzA-
PzA

K UO5

biegle pos.luguje si9 terminologi4 naukowq w jgzyku ojczystyrr
i obcyrn w celu przygotowania opracowah z dziedziny nauk
biologicznych

u09
ut2

PZA
P2A

K UO6

posluguje sip specjalistycznq terminologi4 naukow4 w jEzyku

ojczystym i obcym w zakresie swoich zainteresowaf naukowych
podczas wyst4pieri ustnych

u08
ur0

P2A
P2A

K UO7
samodzielnie planuje wlasnq karierg naukow4 lub zawodow4
wykorzystuj4c posiadanq wiedzg interdyscypl inarn4

P2A UII

K UO8 pisze prace badawcze z zakresu studiowanej dyscypliny P2A UO9

K UOg

posluguje siq zaawansowanymi narzpdziani statystycznymi
i technikarni informatycznymi w tym multimedialnymi w celu
prezentacji wynik6w wlasnych doSwiadczen, analizy danych i opisu
ziawisk

u05
u07

P2A-
P2A

K UIO
stosuje wiedzg dotycz4cq metodologii badari biologicznych i zasad

bioetyki w pracach badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego
P2A UO4

K UlI formuluje wnioski na podstawie danych z literatury i uzyskanych
wyn iktiw anal iz laboratoryjnych

P2A_UO6
P2A UOl

K U12
ocenia krytycznie i weryfikuje informacje pochodz4ce z 62nych 2r6del
w tvm elektronicznvch baz danvch

P2A UO3

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

K KOl
wykazuje biegl4 znajomo{6 zjawisk i proces6w biologicznych oraz
potrafi popularyzowai posiadan4 wiedzg wSr6d innych

P2A KOI

K KO2
pracuje samodzielnie i zespolowo nad rozwiqzywaniem problern6w
biologicznych

PzA KOZ

K KO3
interpretuje procesy i zjawiska biologiczne w oparciu o dane

empiryczne w kontaktach zawodowych i pozazawodowych
P2A KO4

K KO4
odpowiedzialnie planuje zadania, szanuje pracg wlasnq i innych
czlonk6w zespolu

P2A
P2A

K02
K03

K KO5
jest przekonany o potrzebie systematycznego zapoznawania stg

z najnowszymi osi4gnigciami wiedry
P2A KO5

P2A KO7

K KO6
ocenia zagroZenia i postqpuje zgodnie z zasadami bezpieczeistwa
podczas wykonyw anta zadah

P2A KO6

K KO7 stosuje zasady bioetyki w zyciu codziennym i pracy zawodowej PzA KO4

K KO8
wykazuje postawQ otwartq w stosunku do praktycznego zastosowanta
wiedzy przyrodniczej

P2A KO7

K KO9 dziala w spos6b przedsipbiorcry w rozwiqzywaniu problem6w P2A KO8



T,al4cznik nr 3

do (ichwaly nr 1228

Senatu I Jniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku chemia

studia pierwszego stopnia - profil ogr5lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w chemia o profilu og6lnoakademickim nale2y do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk Scislych w dziedzinie nauk chemicznych. Zakres kierunku obejmuje wiedzp

o budowie i przemianach materii na poziomie molekulamym oraz o zjawiskach i procesach

zachodz4cych w Srodowisku, na podstawie kt6rej ksztaltowana jest wiedza o Swiecie i jego

prawaoh. Przedstawiane s4 r6wnie2 praktyczne zastosowania wiedzy chemicznej

w przemyslowych procesach technologicznych. Ksztalcenie na kierunku chemia wymaga

znajomo3ci podstaw nauk przyrodniczych, w tym biologii, biochemii oraz nauk Scislych, w tt'rn
matematyki i fizyki, co jednak nie decyduje o umiejscowieniu chemii na pograniczu obszar6w

wiedzy. W programie studi6w na kierunku chemia znajduj4 zastosowanie nauki w takich
dyscyplinach jak biologia, biochemia, chemia Srodowiska, technologia chemiczna, z dziedz\ny nauk

matematycznych: matematyka i informatyka oraz z dziedziny nauk fizycznych: fizyka.

Obia5nienia oznaczef:

K (przed podkreSlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
X I A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w pierwszego

stoDnla
ksztalcenia030l ko numer elektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukofczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
chemiu absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
Scishch

WIEDZA
K WOl wviadnia podstawowe zasady iteorie w zakresie chemii xlA w0l
K W02 posluguje si9 terminologi4 i nomenklatur4 chemiczn4 xrA w0l

K W03
opisuje stany skupienia materii, budowg atomu, wladciwoSci pierwiastk6w

i zwiazk6w chemicznych
XIA WOI

K W04
charakteryzuje typy reakcj i chemicznych, ich mechanizmy oraz rcdzaje
wiazaf chemicznvch

xlA w0l

K W05
ob.ja6nia zwiqzki pomigdzy budow4 molekulam4 a wla5crwoSctamt
makroskoDowymi otaczai4cei materii

xlA w0l

K W06
charakteryzuje r6wnowagi w roztworach, opisuje wlaSciwo5ci chemiczne
wybranych kation6w i anion6w oraz metody klasycznej analizy

iakoSciowei i ilodciouei
xlA w0l

K W07

wyjaSnia pojgcia chemii organicznej, budowE zwiqzk6w
naturalnych i syntetycznych, stereochemig organiczn4
izolowan ia, syntezy, oczyszczania i identyfi kacji zwi4zk6w
przebieg i regulacjg szlak6w metabolicznych.

organicznych
oraz zasady

organicznych,
xlA W0l

K W08
definiuje pojgcia dotyczqce chemii tlzycznej, termodynamiki,
elektrochemii, r6wnowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii oraz

opisuie powi4zanie ich z innymi dziedzinami nauki (fizyka, biologia)
xlA w0l

K WO9
zna zasady mechaniki kwantowej i

metody kwantowomechaniczne do
i reaktywnodci uklad6w chernicznych

krystalografi i, stosuje podstawowe
opisu wla-{ciwoici, struktury xlA w0l



K WlO
wymienia wla6ciwoSci oraz sposoby przemyslowego otrzymywania
i analizy produkt6w chemicznych i material6w specialnego przeznaczenta

xlA wOl

K Wll posluguje sig metodami matemarycznymi w zakresie niezbgdnym do
zrozumienia i opisu proces6w chemicznych

xlA_w02
xtA w03

K Wt2
operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwi4zywaniu
tvpowych problem6w z zakresu chemii

xlA w04

K W13
wybiera odpowiednie narzpdzia informatyczne do oceny statystycznej

wvnik6w eksperymentu, obliczeri i przygotowania prezentac.ii
xtA w04

K W14
wyja6nia podstawowe aspekty budowy i dzialania aparatury pomiarowej
i sprzgtu chemicznego

XIA w05

K Wl5
operuje podstawowymi zasadami bezpieczefistwa i higieny p'acy oraz

metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy organizacji badari

inauki
xlA w06

K Wl6
interpretuje aspekty prawne i etyczne zwiqzane z ochron4 wlasnoici
intelektualnej, przemyslowej i prawa autorskiego, potrafi korzystai
z zasob6w informacii patentowei

xlA_w07
xlA w08

K WI7
przytacza og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiebiorczoici wykorzystui4ce.i wiedzg z zakresu chemii

xlA w09

UMIEJETNOSCI
K UOI identyfikuie i rozwiazuie problemy chemiczne w oparciu o zdobyt4 wiedzp XIA UOI

K UO2

posiada umiejgtnoS6 syntezowania, izolowania, oczyszczania

i analizowania skladu jakoSciowego i ilo{ciowego oraz okre6lania struktury
zwiqzk6w chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych

i instrumentalnych

_u02
u03

XlA
xtA

K UO3
posluguje sig aparaturq naukowq i sprzgtem laboratoryjnym podczas

wykonywania eksperyment6w chemicznych
XIA UO2

K UO4
interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperyment6w, sporz4dza

sprawozdania i raporty
X IA-UO3
xlA U04

K UO5
stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do

interpretacii proces6w chemicznych i analizy danych eksperymentalnych
XIA UO4

K UO6
pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowania wybranych
oroblem6w chemicznvch

XIA UOs

K UO7
potrafi w spos6b przystgpny przedstawi6 okrerilone infomacje z dziedziny
chemii

XIA UO6

K UO8 uczy sie samodzielnie wybranych zagadniefi XIA UO7

K UO9
przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii w jqzyku polskim

i ansielskim
XIA UO8

K UIO
prezentuje wyst4pienia ustne w jEzyku polskim i angielskim dotycz4ce
zagadnief szczeg6lowych z wykorzystaniem r62norodnych Znidel

X IA UO9

K UII czyta ze zroatmieniem naukowe teksty chemiczne w jqzyku angielskim
oraz komunikuje sig w tym iQzyku na poziomie 82

XIA UIO

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
rozumie ograniczenia wlasnej wiedzy i potrzebq uczenia sig przez cale

iNcte
XIA_KOI
XIA KO5

K KO2
interesuje siq podstawowymi procesami chemicznymi zachodz4cymi

w Srodowisku
XIA KOI

K KO3 przyimuie r62ne role podczas pracy w grupie XIA KO2

K KO4
rozumie konieczno6i systematycznej pracy nad projektami o charakterze
dlusofalowym

X I A_KO3
XIA KO5

K KO5 iest odpowiedzialny za bezpieczefstwo pracy wlasne.i i innych X IA KO4

K KO6 realizuie zasady uczciwo:ici intelektualnei i postqpowania etycznego XIA KO4

K KO7
samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w celu podnoszenia

kompetenc ji zawodowych i osobistych
XIA KO5

K KO8
rozumie potrzebg popularno-naukowego przedstawiania laikom wybranych
zagadnien chemicznych

XIA KO6

K KOg
krytycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach, szczeg6lnie
z zakresu chemii

XIA KO6

K KIO my6li idziala w spos6b przedsigbiorczy XIA KO7



Zalqcznik nr 4
do tlchwaly nr 1228

Senatu IJniwers]'tctu \! llialymsloku
z dnia 25 kwietnia 20l2 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku chemia

studia drugiego stopnia - profil ogtf Inoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w chemia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia w zakresie

nauk Scislych w dziedzinie nauk chemicznych. Zakres kierunku obejmuje wiedzp o budowie
i przemianach materii na poziomie molekularnym oraz o zjawiskach i procesach zachodzqcych

w Srodowisku, na podstawie kt6rej ksztaltowana jest wiedza o Swiecie i jego prawach.

Przedstawiane s4 r6wnie2 praktyczne zastosowania wiedzy chemicznej w przemyslowych
procesach technologicznych.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkredlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
X2A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w drugiego
stoDnia

ksztalcenia030l ko - numer efektu

Symbol

OPIS KI ERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukofczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
chemia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk Scislvch

WIEDZA

K WOl
prezentuje rozszerzon1 wiedzg w zakresie chemii, jej historycznego

rozwoju, znaczenia dla postgpu nauk Scislycb oraz poznania Swiata

i rozwoiu ludzkodci
X2A WOl

K W02
wykazuje znajomo$6 nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych

w analizie chemicznei
x2A WOt

K W03
charakteryzuje spektroskopowe metody analizy budowy zwiqzk6w
chemicznych

x2A WOr

K W04
wyjadnia budowg, wlaSciwoSci i metody otrzymywania zwiqzk6w
chemicznvch

x2A WOl

K W05
operuje technikami
zrozumienia, opisu
poziomie zlo2ono6ci

matematyki wy2szej w zakresie niezbEdnym do
i modelowania proces6w chemicznych na Srednim

x2A W02
x2A W03

K W06
stosuje podstawowe techniki obliczeniowe i specjalistyczne narzgdzta
informatyczne do rozwi4zywania typowych problem6w chemicznych oraz

oceny staWstycznei wynik6w eksperymentu
x2A W04

K WO7
obja6nia teoretyczne podstawy dzialania aparatury pomiarowej stosowanej
w badaniach chemicznvch

x2A W05

K W08
orientuje sig w aktualnych kierunkach rozwoju inajnowszych odkryciach
w zakresie chemii

x2A W06

K W09
operuje podstawowyri zasadami bezpieczeistwa i higieny pracy
potrzebnymi przy organizacii samodzielnego stanowiska badawczego

x2A W07

K Wl0

rozurnie aspekty prawne i etyczne zwi,4zane z ochronq wlasnoSci

intelektualnej, przemyslowej i prawa autorskiego oraz konieczno56

zarz4dzania zasobami wlasnoSci intelektualnej, potrafi korzystai z zasob6w

informacii patentowei

x2A_WO8
x2A W09



K Wll z\a og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsigbiorczoSci wykorzystuiece.i wiedzg z zakresu chemii

x2A Wl0

UMIEJETNOSCI
K UOI planuje i wykonuie naukowe eksperymenty chemiczne X2A UOI

K UO2
stosuje metody obliczeri struktury elektronowej przydatne do
rozwi4zywania realnych problem6w chemicznych

X2A UOI

K UO3 wvbiera metodg i aparaturg do wykonania konkretne.i analizy chemicznej x2A UOl

K UO4
stosuje wybrane metody spektroskopowe w celu okreSlenia budowy
zwiazk6w chemicznvch

X2A UOI

K UO5
opisuje procesy fizykochemiczne w oparciu o funkcje i zale2noSci

termodynamiczne
X2A UOI

K UO6
opracowuje wyniki badari, dokonuje krytycznej analizy i wskazuje blgdy

oomiarowe
x2A U02

K UO7
korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych 2r6del w celu
pozyskiwan ia niezbednych in lormac.l i

X2A UO3

K UO8
zna podstawowe krajowe i migdzynarodowe czasopisma naukowe
z dziedziny chernii

X2A UO3

K UOg
stosuje zdobyt4 wiedzE chemicznq do analizy problem6w z dziedziny
biologii, ochrony Srodowiska, farmacl i, medycyny

XzA UO4

K UIO potrafi pracowa6 w zespolach interdyscyplinarnych xzA, U04

K UII stosu.le metody stafystyczne i techniki informatyczne do interpretacji
procesow chemicznych i analizy danych eksperymentalnych

x2A U04

K U12
przedstawia na poziomie zaawansowanym w mowie iw piimie wyniki
przeprowadzonych przez siebie badari

x2A'
X2A
X2A

u0l
u02
u05

K UI3
uzasadnia iopisuje cel przeprowadzonych bada6, ich metodologig oraz

znaczenie na tle oodobnvch badari
X2A UO5

K UI4
przedstawia wyniki odkryd naukowych w dziedzinie chemii i naukach

ookrewnvch
XzA UO6

K UI5 okre6la kierunki dalszego ksztalcenia i realizuje proces samoksztalcenia xzA U07

K UI6
przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii iilub innych nauk
pokrewnvch w iezryku polskim i angielskim

x2A U08

K UI7
przygotowuje i prezentuje wystqpienia ustne wjgzyku polskim iangielskim
dotyczace zagadnieri z dziedziny chemii i nauk pokrewnych

X2A UO9

K UI8 cztla ze zrozuntieniem naukowe teksty chemiczne w jqzyku angielskim
oraz komunikuie sig w tym igzyku na poziomie 82+

X2A UIO

KOMPETENCJE SPOLECZNf,

K KOI
rozumie ograniczenia wlasnej wiedzy i potrzebg uczenia sig przez cale

2ycie
X2A KOI
xz{ K07

K KO2
wykazuje zainteresowanie podstawowymi procesami chemicznymi
zachodzacvmi w 6rodowisku

X2A KO1

K KO3 jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo pracy wlasnej i innych
X2A_K04
x2A K06

K KO4
pracuje w zespole przyjmujqc w nim r62ne role, weryfikuje i respektuje

zdanie innvclr czlonk6w zespolu
X2A_KO2
X2A KO6

K KO5
rozumie konieczno66 systematycznej pracy nad projektami o charakterze

dlusofhlowvm
X2A_K03
X2A KO4

K KO6 realizuie zasady uczciwoSci inteleklualnej. postqpuje etyc/nie X2A KO4

K KO7
krltycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach,
szczes6lnie z zakresu chemii

X2A_KO4
X2A KO6

K KO8
rozumie potrzebg populamo-naukowego przedstawiania laikom wybranych
zagadnierl chemicznych

x2A_
X2A

K04
K06

K KO9
samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w jgzyku polskim
i angielskim w celu poszerzania i poglebiania wiedzy

x2A K05

K KIO mvSli i dziala w spos6b przedsiebiorc:ry x2A K07



Zalqcznik nr 5

do tlchwaly nr l22ll
Senatu Uni\!ers).tetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwi€tnia 2012 roku

EFEKTY KSZTAI-CENIA

dla kierunku ekonomia

studia pierwszego stopnia - profil ogr5lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ekonomia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk spolecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno6ci
K (po podkre5lniku) kategoria kompetencji spolecznych
S1A - efekty ksztalcenia w ob szarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia

fektu ksztalcenia030l - numer e

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENTA

Po ukorficzeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
ekonomiu absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
spolecznvch

WIEDZA

K WOl
ma podstawow4 wiedzg og6ln4 z dziedziny nauk ekonomicznych
i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody
i narzgdzia badari ekonomicznych wraz z podstawow4 literaturq

slA_w0l
sl A_w06
slA wl0

K W02
poslugu.je siQ kategorlaml mikroekonomicznymi i

makroekonomicznymi, potrafi je definiowa6 oraz zna zaleZno5ci

wystgpuj4ce rniqdzy nimi

sl A_w04
stA w07

K W03
ma wiedzg na temat modeli ustrojowych i systern6w gospodarczych

wsp6lczesnego Swiata oraz rozumie relacje pomiqdzy pafstwem
a rynkiem

s l A_w02
stA w03

K W04
zna podstawowe zasady dzialania gospodarki w sferze realnej i w sferze
regu lacj i.

s I A_w02
s I A_W05
slA w07

K W05

posiada elementarnq wiedzE o celach i instrumentach polityki
gospodarczej, w tym zwlaszcza polityki makroekonomicznej - fiskalnej,
pieniE2nej, kursu walutowego, polityki na rzecz wz(ostu gospodarczego

izatrudnienia.

slA w07
SIA WO8

K W06
posiada wiedzg o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej i ich mechanizmach

slA wl l

K W07
ma wiedzg na temat instyucji i organizacji funkcjonuj4cych w skali
krajowej i migdzynarodowej

slA w03
slA w09

UMIf,Jf,TNOSCI

K UOI
potrafi interpretowai zale2no5ci miQdzy podstawowymi kategoriami

ekonomicznymi
SIA UOI
SIA UO8

K TJO2
dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejgtnoSi logicznego
rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych

SIA UOI
SIA UO8



K UO3

gromadzi i przetwarza informac.ie gospodarcze oraz wykorzystuje
podstawow4 wiedzQ teoretyczn4 do analiry zjawisk, pflyczyn i skutk6w
dzialalnoici gospodarczej

SIA
SIA

_u02
u03

K UO4 potrafi prognozowa6 konkretne procesy i zjawiska gospodarcze SIA UO4

K UO5
wykorzystuje posiadan4 wiedzq do opisu zale2no5ci spoleczno
- ekonomicznych

SIA UO3

K UO6

potrafi praktycznie wykorzystywa6 wiedzg do rozwiqzywania prostych
probfem6w mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do
uksztattowania wlasnej opinii na temat kwestii gospodarczych

i spolecznych

SIA_U02
SIA UIO

K UO7
arrafizuje rozwi4zania konkretnych problem6w gospodarczych
i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnig6 w tym zakresie

SIA
SIA

_u06
u07

K UO8

posiada umiejqtno(i analizowania i przewidywania zachowati
podmiot6w gospodarczych oraz ish spoleczno-ekonomicznych
konsekwencii

SIA UOI
SIA UO8

K UO9
potrafi rac-jonalnie gospodarowa6 ograniczonymi zasobami
gospodarczymi

S I A_UO5
SIA UO7

K UIO
dostrzega i potrafi sfonnulowai problemy gospodarcze w calej
zlo2onoici, z uwzglgdnieniem wielu uwarunkowaf spoleczno

-gospodarczych

SIA UO8

K UII wykorzystuje kategorie teoretyczne w analizie relacj i miQdzy paistwem
a rynkiem.

_u04
u0'7

SIA
SIA

K UI2
potrafi anafizowa6 i prognozowa6 poziom oraz dynarnikg wybranych
wielko6ci i m iemik6w gospodarczych

SIA UO3

K UI3
podejmuje pr6by rozwi4zywania problem6w za pomoc4 odpowiednich
metod i narzedzi z zakresu teorii ekonomii

SIA UO7

K UI4
samodzielnie pozyskuje, przet\\arza, analizluje, interpretuje dane

statystyczne i informacje rynkowe
SIA UO2

K UI5
potrafi zrealizowad proste zadania badawcze oraz formulowai wnioski
na oodstawie badafl

SIA_UO7
SIA UO8

K UI6 skutecznie komunikuje sig w metajezyku wsp6lczesnej ekonomtt
ze specjalistami w swojej dyscyplinie

u09
ul0
ut1

SIA
SIA
SIA

K UI7 potrafi samodzielnie doksztalcai sig SIA UO2

K UI8 potrafi podejmowai decyzje i organizowa6 pracg w zespole _u06
u07

SIA
SIA

K UIg rozumie teksty ekonomiczne SIA UOI

K U2O
posiada umiejqtnodi przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem
kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu

SIA UO9

K U2I
fbnnuluje poglqdy dotycz4ce wsp6lczesnych problem6w o charakterze
ekonomicznym i prawnym

SIA UIO

K U22
w wypowiedziach ustnych prawidlowo wykorzystuje kategorie
ekonomiczne

SIA UIO

K U23 potrafi stworzyi prosty model oraz dokona6 samodzielnej interpretacji
SIA UO6

SIA UO8

K U24
potrafi samodzielnie analizowai i interpretowai aktualne zjawiska
i procesy ekonomiczre wykorzystuj4c w tym celu metody i narzgdzia

iloSciowe

S I A_UO3
SIA UO4

SIA UO7

K U25
ma umiejgtnoSci jqzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, wla6ciwych dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami
okreilonvmi dla noziomu 82 ESOKJ

SIA UlI

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
ma Swiadorro66 poziomu swojej wiedzy i umiejgtnoSci oraz umle
uzasadnii potrzebE dalszego uczenia sig

SIA_KOI
SIA KO6



K KO2

wyznacza kierunki wlasnego rozwoju i ksztalcenia, podejmuj4c

wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonornii, szczeg6lnie w zakesie
prowadzen ia dzialalnoici gospodarczej

SIA KO3

K KO3
jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach gospodarczych

SIA KO5

K KO4
potrafi pracowai w grupie, przyjmuj4c w niej r62ne role wykazuj4c
odpowiedzialnoSi za praca wlasn4 i innych

SIA KO2

K KO5 jest kreatywny i przedsigbiorczy w sferze dzialalnoSci gospodarczej. SIA KO7

K KO6
ma poczucie odpowiedzialnoSci za podejmowane decyzje, bgdqc
jednocze6nie Swiadomym ich rezultat6w i konsekwencji

SIA KO3

SIA KO4

K KO7
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne i moralne
zwiqzane z aktywnoSci4 gospodarcz4 i pozagospodarcz4.

S I A_K03
SIA KO4

K KOs
wykazuje umiejgtnoSi formulowania s4d6w w waznych sprawach
spolecznych i Swiatopogl4dowych

SIA_KO4
SIA KO5

K KO9

jest przygotowany do prowadzenia badari z zakrest problem6w
ekonomiczno - spolecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiqzai
tvch oroblemtiw

S I A,KO5
SlA KO6

K KIO
.iest przygotowany do komunikowania sig z otoczeniem w miejscu pracy
i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy uiciu r62nych
6rodk6w przekazu informacji

SI A_KO5
51A KO6

K KlI jest przygotowany do elastycznego poruszania sig na rynku pracy

i rozumie potrzebg mobilnodci
S IA_KO3
SIA KO4



ldlqcz.nik nr 6
do lJchwaly nr 1228

Senatu Uniwcrsytetu w Bialymstoku
z dnia 25 krvictnia 2012 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku ekonomia

studia drugiego stopnia - profil ogrilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ekonomia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk spolecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

0biaSnienia oznacze6:

K (przed podkreSlnikiem) ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno6ci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ks ztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego slopnia

ef'ektu ksztalcenia01 03iko - numer

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAT,CENIA

Po ukofczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
ekonomia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOr
ma wiedzg szczeg6lowq dotyczqcq gl6wnych teorii z zakresu nauk

ekonomicznyclr i pokrewnych
s2A WOl

K W02
rozumie pozycjg i mie.jsce nauk ekonomicznych w systemie nauk

spolecznych

s2A_W0l
s2A W02

K W03
wyja6nia zale2noSci rnigdzy uczestnikami stosunk6w gospodarczych,

w szczeg6lnoSci w skali mikro i makroekonomicznej

S2A
S2A
S2A

w02
w03
w04

K W04
rozumie i obja6nia specyfikq wigzi
spolecznym, politycznyln i kulturowym
wsp6listnienie i sklonnoS6 do wsp6lpracy

o charakterze ekonomicznym,
ksztaltujqcych wsp6ldzialanie,

S2A
S2A
S2A
S2A

w04
w07
w08
w09

K W05
potrafi zastosowa6 w'laiciwe metody i narzgdzia badawcze do
pozyskiwania danych opisujqcych funkcjonowanie podmiot6w
gospodarczych w warunkach cykliczno5ci

S2A
S2A

w05
w06

K WO6
nabyl wiedzq niezbgdn4 do wyja6nienia uwarunkowaf prawnych,
organizacyjnych i etycznych ksztaltujqcych dzialania podmiot6w
w warunkach gospodarki otwartej

S2A
S2A
S2A

w05
wl0
wll

K W07

potrafi zbierai, porz4dkowac i interpretowa6 infornacje dotyczqce
przyczyn, charakteru i skutk6w zmian zjawisk dokonujqcych sig w sferze
gospodarczej i spotecznej zwi4zanej z przeplywem d6br, uslug
i czrynnik6w produkc.ii

S2A_WO7
s2A_W08
s2A W09



K W08
doskonafe porusza sig w najnowszej literaturze z zakresu teorii ekonomti
i nauk nokrewnvch

52A-
S2A

w0r
wr0

UMIEJETNOSCI

K UOI
umie integrowai wiedzg z r62nych dzial6w ekonomii, r62nych
przedmiot6w i kierunk6w myrili spoleczno-ekonomicznej

32A_
S2A

u0l
u06

K UO2
umie budowa6 modele mikro- i makroekonomiczne, modele

ekonometryczne i modele statystyczne
S2A UO2

K UO3
umie krytycznie analizowad, oceniai i interpretowa6 zjawiska
gospodarcze i spoleczne

S2A UOI
S2A UO3

K UO4

umie obserwowai " rozpoznawac oraz prognozowai tendencje zmian
warunk6w na r62nych poziomach rozwoju spoleczno-gospodarczego
i w r62nvch sektorach

S2A UOI
S2A UO3

S2A UO4

K UO5
umie dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i podda6

go profesjonalne.j analizie

52A_U03
S2A UO6

S2A UO8

K UO6
umie profesjonalnie prowadzi6 proces decyzyjny i podejmowai decyzje
kierownicze

52A_U06
S2A UO7

S2A UO8

K UO7

umie zaplanowac i zrealizowal zadanie badawcze lub ekspertyzg

i w zwi4zku z tym stosowad w pracy badawczej odpowiednio dobrany

aparat analifyczny

52A-U04
S2A UO5

K UO8
umie logicznie wyci4ga6 wnioski oraz formulowa6 sqdy na podstawie

danych z r62nych Zr6del, r6wnie2 w sy'tuacji niepelnych informacji
S2A UO6

S2A UO7

K UO9
umie komunikowai sig ze specjalistami w swojej dziedzinie, a takze
z osobami z r62nych Srodowisk spoleczno-zawodowych

S2A_
S2A

u02
ul0

K UIO umie sprawnie dzialai w warunkach stresu i pod presjq czasu S2A UO6

K UII potrafi kierowai postulaty irekomendacje pod adresem realizatorow
polityki gospodarczej

S2A
S2A

u04
u07

K UI2 porrafi zabrat glos w dyskusji na tematy spoleczno-ekonomiczne S2A UO2

K UI3
umie dostrzega6 zwiqzki migdzy podejmowanymi decyzjami
gospodarczymi a ich skutkami

S2A UO7

K UI4
zna mechanizmy funkcjonowania podmiot6w gospodarczych,

wykorzystu.iqc teoretycznq wiedzg potrafi samodzielnie uruchomii
dzialalnoSi gospodarczq

52A-UO7
S2A UO8

K UI5
potrafi obserwowad zjawiska i procesy zachodzqce w gospodarce,

dotycz4ce podmiot6w w niej funkcjonuj4cych oraz dokonywa6 ich opisu,
analizy i interpretacji stosuj4c zaawansowane kategorie teoretyczne

52A_U02
S2A UO3

K UI6
umie efektywnie zarz4dza( powierzonymi zasobami ludzkimi,
materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania
okreilonvch zadari

S2A_U02
s2A U06

K UI7
anafizuje proponowane rozwiqzania konkretnych problern6w
gospodarczych i uczestniczy w procesie podejmowania decyzji w tym
zakresie

SIA UO6

K UI8 umie formulowai tezy oraz przeprowadzii ich weryfikacjq S2A UO8

K UI9
wykorzystuje posiadanq wiedzg teorefyczn4 oraz umie zgromadzif
odpowiednie dane do przeprow adzanla analizy i oceny proces6w i zjawisk
zachodz4cych w gospodarce

52A_U02
S2A UO3



K r.i20

ma umiejetno5ci jgzykowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych. wla6ciwych dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi dla poziomu 82 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia

Jgzykowego

S2A U]I

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOl
upowszechnia i inspiruje potrzebE ci4glego doskonalenia sig w zespolach,
w kt6rych funkcjonuje

S2A.KOI
S2A KO2

K KO2

przewiduje konsekwencje podjgtych decyzji dla czlonk6w zespolu
i spoleczno6ci, wykazujqc przy tym poszanowanie stosowania regul efki
zawodowei

S2A
S2A

,K02
K03

K KO3
wykazuje postawg krytyczn4 i tw6rcza w stawianiu i rozwi4zaniu
problern6w badawczych uwzglgdniajqc dorobek innych dyscyplin nauki

S2A
S2A

K03
K04

K KO4 kornpleksowo postrzega problemy spoleczno-gospodarcze S2A KO5

K KO5 cechuje siq niezaleZno6ci4 poglqd6w
S2A_KO4
S2A KO7

K KO6

przestrzega powszechnie obowi4zujqcych regul spolecznych cechuj4c si9

uczciwoSci4 w dyskusjach nad problemami spolecznymi i gospodarczymi

oraz otwartoSci4 i tolerancj4 w stosunku do innych poglqd6w i kultur

S2A
S2A
S2A

K02
K04
K07

K KO7
wykazuje postawy przedsigbiorcze nacechowane innowacyjnoSci4,

kreatywnoSci4, elastycznoSci4 i otwartoSci4 my5lenia
S2A KO7

K KO8 potrafi dostrzec i realizowa6 cele pozaekonomiczne
S2A_KO3
S2A KO4

K KOg
daje przyklad etycznych zachowafi zawodowych maj4c Swiadomo66

pelnionej roli zawodowej i spolecznej oraz poczucie odpowiedzialno6ci za

dzialania wlasne i wsp6lpracownik6w

S2A_
S2A

K02
K04

K KlO
rozumie potrzebg ksztalcenia ustawicznego oraz samodzielnie

ukierunkou uje swoje dalsze uczenie sig

S2A.
S2A

K0l
K06

K KII
potrafi dzielii siE wiedz4 i doSwiadczeniem, czerpa6 z wiedzy
i doSwiadczenia innych i jednocze5nie inspirowa6 proces uczenia sig

innvch os6b

S2A_
S2A

K0l
K06

K K12
potrafi prawidlowo okreSlid hierarchig potrzeb oraz cel6w wlasnych
i organizacji, cechuje siQ komunikatywno6ciq i umiejQtnoSciq

nawiqzywania kontakt6w, posiada umiejgtno6i negocjowania

S2A-
S2A

K02
K03

Kl3K
jest przygotowany do pracy w instltucjach publicznych, organizacjach
gospodarczych, prywatnych, non- profit i na wlasny rachunek

32A_
S2A

K02
K07

K K14 potrafi kierowa6 duZym zespolem ludzi S2A KO2

K KI5
przewiduje zachowania innych ludzi i potrafi umiejgtnie rozwi4zywa6
problemy interpersonalne

S2A KO2
52A_KO3
S2A KO4



Z^l4cznik nr 7

do tJchwaly nr 1228

Scnatu IJniwers]tetu w []ialr"mstoku
z dnia 25 kwictnia20l2 roKu

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku Firyka

studia drugiego stopnia - profil praktyczny

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w fizyka naleZy do obszaru ksztalcenia w zakresie nauk Scislych opisanego

w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego, okreSlonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 9 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie
wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z po2n. zm.). Program ksztalcenia przewiduje r6wnie2
osiqgnigcie wybranych efekt6w ksztalcenia z obszaru nauk medycznych. Kierunek naleZy do

dziedziny nauk fizycznych. W zakresie naleZ4cym do zastosowafi fizyki w medycynie

- z wybranymi efektami przewidzianymi dla studi6w drugiego stopnia z obszaru nauk medycznych

- ksztalcenie praktyczne prowadzone jest przy wsp6ludziale personelu Bialostockiego Centrum

Onkologii na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem w Bialymstoku. Zaklada siE,

ze czQsc efekt6w ksztalcenia, dotycz4ca kompetencji spolecznych okre5lonych dla studi6w
drugiego stopnia w obszarze nauk Scislych, jako identyczna z tymi dla studi6w pierwszego slopnia

i zostala osiqgniQta na wczeSniejszym etapie edukacji.

Obia5nienia oznaczerfl:

K (przed podkreSlnikiem) ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejEtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
X2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w drugiego

stopnia
M2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk medycznych dla studi6w
drugiego stopnia

ef'ektu ksztalceniai koleiI 0J r kotetne nutner

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI-CENIA

Po ukorflczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
JizYkt absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk Scislych
i medycznych

WIf,DZA
w zakresie metodologii nauk firycznych i zastosowari firyki

K WOl
rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego,
gospodarczego i cywilizacyjnego oraz jej znaczenie dla ochrony zdrowia

X2P WOI

K W02
rozumie rolE leorii fizycznej i abstrakcyjnego opisu obiekt6w fizycznych oraz

zjawisk t\zycznych w zakresie wybranych zagadnieri fizyki wsp6lczesnej ijej
zastosowai, w tym zastosowaf medycznych

x2P_W01
M2 W07

K W03

rna poglgbion4 Swiadornori6 wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji
koncepcji teoretycznych, Swiadomoii niepewno(ci eksperymentalnych oraz

Swiadomoii szczeg6lnej odpowiedzialno6ci za wyniki prowadzonych badarl

w odniesicniu do zaslosorran medvczntch

x2P_W03
M2 W05
M2 W07

K W04
rozumie zwi4zek badari podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami

w praktyce, w tym w szczeg6lno6ci z zaslosowaniami w praktyce rnedycznej
x2P_W01
M2 W07



K WO5

zna ograniczenia stosowalnoSci wybranych koncepcji teoretycznych oraz
procedur eksperymentalnych w tym procedur pomiarowych stosowanych
w fizyce medycznej

x2P_WOl
x2P U04
M2 UO1

w zakresie fizyki

K W06
ma poszerzonq wiedzg w zakresie firyki fazy skondensou anej, zna
i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne
wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne

x2P_W01
x2P W03

K W07
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu
fizyki fazy skondensowanej, zna budowg oraz zasady dzialania aparatury
pomiarowej do wybranych doiwiadczen z zakresu fizyki ciala stalego

x2P W05

K WO8

ma poszerzonq wiedzg z zakresu fizyki j4drowej zna i rozumie podstawowe

koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna

zastosowania Draktvczne

x2P_WOl
x2P W03

K W09
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji koncepcji z zakresu fizyki
j4drowej, zna budowg oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do
wybranych doriwiadczef z zakresu fi zyki j4drowej

x2P W05

K Wt0
ma poszerzonq wiedzg w zakresie zjawisk rezonansu magnetycznego, w tym
magnetycznego rezonansu j4drowego, zna i rozumie podstawowe koncepcje
teoretycrne orar rna zastosowania praktyczne

x2P_W0l
x2P W03

K Wll
rozumie podstawowe metody obrazowania z wykorzystaniem rezonansu

magnetycznego, zna budowE oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej
wykorzystujqcej zjawisko magnetycznego rezonansu j4drowego

x2P W05

K W12
ma poszerzon4 wiedzg w zakresie fizyki wi4zek promieniowania jonizuj4cego,

zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne oraz zastosowania
nrakwczne

X2P_WO I
x2P W03

K Wl3

zna szczeg6lowq budowq oraz zasady dzialania wybranych urzqdzeir
wytwarzajqcych wiqzki promieniowania jonizuj4cego oraz aparutury
pomiarowej wykorzystujqcej promieniowanie jonizujqce i vz4dzeh do
detekcji i pomiar6w promieniowanta

x2P_W05
x2P W06

w zakresie zastosowari firyki w medycynie

K Wl4 zna budowq oraz zasady dzialania wsp6lczesnych diagnostycznych urzqdzefr
medycznych wykorzystujqcych prom ien iowanie jon izujqcego

x2P_W04
x2P_W06
M2 W07

K W15
ma wiedzg z zakresu oddzialywania promieniowania jonizujqcego z materifo
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem tkanki ludzkiej

x2P_W05
M2 W07

K Wl6
zna budowq i zasady dzialania medycznych urz4dzeh terapeutycznych
vrl korzystui4cl ch promienio$ anie jonizuiqce

x2P_WO5
x2P_W06
M2 W07

K Wl7 zna zasady i procedury okrerilania i weryfikacji dawki promieniowania
jonizujqcego w planach leczenia

x2P_W05
x2P_WO6
M2 W07

K Wl8
zna frzyczne i matematyczne podstawy wsp6lczesnych metod obrazowania
medycznego, w tym tomografii rentgenowskiej i komputerowej oraz
obrazowania z wykorzystaniem metod niejonizuj4cych

x2P W04
x2P_W05
M2 W07

K Wlg

zna zasady bezpieczefstwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych oraz
w Srodowiskach diagnostycznych i terapeutycznych zastosowair medycznych,
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem laboratori6w wykorzystuj4cych
promieniowanie jonizuj4ce

x2P W07

w zakresie matematyki i narzgdzi informatyki

K W20
ma poglgbionq wiedzp z matematyki, w szczeg6lno6ci z zakrests analizy
transformat oraz analizy danych ze szczeg6lnym uwzglEdnieniern zastosowaf
w fizvce medvcznei

x2P W02
x2P_W04
x2P W05
M2 WO7



K W2l
zna narz1dzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy
sygnal6w i obraz6w, w tym medycznych obraz6w diagnostycznych

x2P W02
x2P_W03
x2P_W04
M2 W07

K W22
zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody
przetwarzania i poprawy jako6ci obraz6w i sygnal6w

x2P_W03
x2P W04

K W23
zna techniki analizy obraz6w, optymalizacji oraz odzyskiwania informacj i

ilodciowej
x2P_W03
x2P W04

K W24
zna metody otrzymywania obraz6w i sygnal6w diagnostycznych do

zastosowaf medycznych

x2P_W03
x2P_W04
M2 WO7

ponadto

K W25
zna eryazne i prawne aspekty dzialalno6ci naukowo-dydaktycznej oraz
praktycznego wykorzystania osi4gniEi badawczych

x2P W08

K W26
zna zasady oraz narzgdzia ochrony wlasnoSci przemyslowej i prawa

autorskiego, zna zasady korzystania z zasob6w informacji patentowej
x2P_W09
M2 Wll

K W27
zna og6lne zasady komercjalizacji wynik6w badai oraz zasady

przedsiqbiorczoSci indywidua Inej

x2P_W t0
M2 Wt2

UMIEJf,TNOSCI
w zakresie metodologii nauk firycznych i zastosowai fizyki

u0lK

umie w spos6b popularny przytoc4L wsp6lczesne osiqgnigcia w zakresie
poznanych dzial6w fizyki, przedstawi6 najnowsze rozwiqzania praktyczne

oparte na badaniach naukowych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zastosowali

medvcznvch

_u04
_u06
u13

X2P
xzP
M2

K UO2
umie przygotowa6 rozprawq o charakterze naukowym dotycz4c4 samodzielnie
przeprowadzonych badai do{wiadczalnych lub/i teoretycznych

X2P UO5

w zakresie firyki

K UO3
umie zidentyfikowac typ ciala stalego na podstawie eksperymentu
z wyko14 staniem rozpraszania promieniowania

X2P_UO I

XzP UOz

K UO4

umie zaplanowai i wykona6 eksperyment z wykorzystaniem promieniowania,
krytycznie zinterpretowai jego wyniki oraz przedstawii je w postaci zwaftego

ooracowania

X2P
XZP
X2P

u0l
u02
u05

K UO5
umie wyja5ni6 makroskopowe wlasnoSci materii skondensowanej w oparciu

o teorip mikroskopow4
x2P-Wor
X2P UOI

K UO6 umie zidentyfi kowac rodzaj promieniowania oraz okredlii jego intensywnoS6
x2P-U0l
X2P UO2

K UO7
umie wykonywa6 obliczenia zwiqzane z rozpadem promieniotworczy m oraz

umie obliczy6 dawkg promieniowania pochloniptego przez materiQ

X2P_UOI
x2P_U02
x2P_W0l
x2P W04

K UO8
umie poslugiwai sig detektorami i dozymetrami stosowanymi w praktyce

laboratoryj nej oraz medycznej

X2P_UO1
x2P_U02
M2 UO2

K UO9
umie obliczy6 parametry wiqzki promieniowania jonizujqcego na podstawie

oarametr6w 2r6dla

X2P_WO1
x2P_W03
x2P W04

K UIO potrafi przewidzie6 zasigg wiqzki promieniowania jonizuj4cego w materii
w0l
w03
w04

x2P
xzP
x2P

K UII potrafi okre5li6 rozklad dawki promieniowania w materii zdeponowanego
przez wiqzkg prom ien iowania jon izujqcego

w0l
w03
w04

x2P
X2P
x2P

K I.J I2
umie wykonywa6 badania fizykochemiczne przy zastosowaniu aparatury
wykorzystujqce.j zjawisko magnetycznego rezonansu jqdrowego

x2P
X2P-
x2P

u0l
u02
u04



K UI3
umie dobra6 metode obrazow ania z v'ykorzystaniem magnetycznego
rezonansu jqdrowego do problemu eksperymentalnego lub praktycznego,

w szczegtilno5ci zwiqzanego z diagnostyk4 medycznq

X2P_UOI
xzP_U02
M2_W07
M2 U()2

K U14
umie zaplanowa6 i przeprowadzi6 eksperymenty przy wykorzystaniu technik
magnetycznej spektroskopii rezonansowej, krytycznie przeanalizowai ich
wyniki oraz przedstawi6je w postaci zwartego opracowania

X2P UOI
x2P U02

K Ul5
umie oceni6 naraZenie zv'tiqzane z prace w laboratorium z wykorzystaniem
promieniowania jonizu.jqcego oraz stosuje odpowiednie zasady

bezoieczefstwa
x2P W07

K UI6
umie ze zrozumieniem i kry.tycznie korzysta6 z fachowej literatury
i zasob6w Intemetu - w tym 2r6del w jgzyku angielskim w odniesieniu do

studiowanych problem6w fi zyki

xzP _
X2P

u03
K05

w zakresie zastosowaf firyki w medycynie

K UI7
umie komunikowat, sig z personelem medycznym w zakresie problem6w
dotycz4cych tizyk i medycznej

M2 UO3

M2 W05

K UI8 umie wyficzyi parametry wi4zki terapeutycznej oraz ustali6 czas ekspozycji
pacjenta przy zadanych parametrach wi4zki

X2P_U04
M2_U02
M2_U03
X2P KO6

K UIg umie wyliczyd aktywnodi oraz ilo{i izotopu podawanego pacjentowi
w ramach procedur medycyny nukleamej

x2P_U04
M2_U02
M2_U03
X2P KO6

K U2O
umie korzystad z systemu weryfikac.ii zarzqdzania radioterapi4, zna zasady

konstrukcji planu leczenia, umie oceni6 parametry planu leczenia

X2P UO4

M2_U02
M2_U03
X2P KO6

K U2I
umie, ze zrozumieniem aspekt6w firycznych i medycznych, poslugiwai siq

systemem przygotowania pacjenta do radioterapii

x2P _U04
M2_U02
M2_U03
X2P KO6

K U22
umie samodzielnie sporz4dzii rozklad izodoz urz4dzefi terapeutycznych
r.rykorzystujqclch prom ien iou an ie jon izuj4ce

X2P_U04
M2_U02
M2 UO3

X2P KO6

K U23
umie oceni6 nara2enie personelu pracujqcego w otoczeniu 2r6del
promieniowania, potrafi ustalii parametry oslon i dopuszczalny czas

przebluania czlolrieka w polu prom ienior.r ania

X2P UO4
M2 UOz
M2_U03
X2P KO6

K U24
umie tworzyi wybrane instrukcje i procedury z zakresu fizyki medycznej

i ochrony radiologicznej pacjenta

X2P_UO8
M2_U03
M2 UO5

M2 UI3

K U25

potrafi korzysta6 z literatury, zasob6w Internetu oraz dokumentacji
technicznej aparatury medycznej - w tym z dokumentacji w jgzyku

angielskim, zna podstawowe 2r6dla informacji o biei4cych problernach

i osiqgniqciach fizyki medycznej

X2P_UO3
X2P.UO7
X2P KO5

K UZ6
ma riwiadomo66 ci4glego i szybkiego rozwoju fizyki medycznej, potrafi

okreSlii kierunek swoich zainteresowaf i podjqi samodzielne ksztalcenie
X2P 

-UO7X2P KO5

w zakresie matematyki i narzgdzi informafyki

K U27
umie stosowad poznane nar4dzia matematyki do fbrmulowania
i rozwi4zywania wybranych problem6w zfizyki i jel zastosowaf praktycznych

xzP u02
x2P W02

K U28
umie samodzielnie uzupelniai i poszerzat wiedzg matematyczn4
i informatyczn4 k orzystajqc z literatury izasob6w Internetu

X2P UO1



K U29
umie ze zrozumieniem korzystai z komputerowych narzgdzi do analizy
danych eksperyrnentalnych i komputerowego sterowania pomiarem

x2P W04

K U3O
umie ze zrozumieniem korzystad z komputerowych narzgdzi przetwarzania
i analizy sygnal6w

x2P W04

ponadto

K U3I
potrafi przygotowat, i zrealizowat wystqpienie publiczne w jEzyku polskim
Iub angielskim dotycz4ce biez4cych problem6w fizyki lub fizyki medycznej

x2P U09

K U32
urnie poslugiwa6 sig jpzykiem angielskim - zgodnie z wymaganiami poziomu

82+ Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego
X2P UIO

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
ma iwiadomoii odpowiedzialnoSci zwiqzanej z wykonywaniem zawodu,
w tym, z racj i nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki rnedycznej,
szczeg6lnej odpowiedzialnoSci wobec pacjent6w i personelu slu2by zdrowia

K06
K07

X2P
M2

K KO2

rozumie potrzebg przekazywania spoleczefstwu rzetelne.i, opanej na

dowodach, wiedzy z zakresu fizyki ije.j zastosowafi, w tym w szczeg6lnoSci
z-astosowaf medvcznvch

X2P KO6

K KO3 potrafi dziala6 w my5l zasad przedsigbiorczo6ci x2P K07

Efekty ksztalcenia z obszaru nauk medycznych osiqgane w ramach studi6w drugiego stopnia z fizyki'
profil praktyczny:

WIEDZA
M2 W05 zna zasady praktyki opartei na dowodach

M2 W07 rozumie zasady funkcjonowania sprzQtu i aparatury stosowanej w zakresie dziedzin nauki
i dvscyplin naukowych, wla6ciwych dla studiowanego kierunku studi6w

M2 W zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnorici przemyslowej
i prawa autorskieAo oraz konieczno56 zarz4dzanta zasobami wlasnoSci intelektualnej

UMIEJETNOSCI
M2 UO2 potrafi poslugiwai sig zaawansowanym technicznie sprzQtem i aparaturq stosowanymi

w zakresie dziedzin nauki idyscyplin naukowych, wla5ciwych dla studiowanego kierunku
studi6w

M2 UO3 potrafi prezentowa6 i wyjaSnia6 problemy z zakresu ochrony zdrowia w spos6b

dostosowany do przygotowania os6b i grup docelowych
M2 UO5 potrafi sformulowa6 plan dzialari odpowiadajqcych potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy

soolecznei
M2 UO7 potrafi identyfikowad bledy i zaniedbania w praktyce

ut3M2 posiada urniejgtno5i przygotowania pisemnego opracowania w zakresie dyscypliny
naukowei, wlaSciwei dla studiowanego kierunku studi6w

KOMPETENCJE SPOLECZNE
M2 KO7 potrafi dbai o bezpieczeirstwo wlasne, otoczenia i wsp6lpracownik6w



Zalqcznik nr 8
do Uchrvaf nr 1228

Senatu Uniwersytctu w Bialymsloku
z dnia 25 kwictnia 2012 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku migdzynarodowe stosunki gospodarcze

studia pierwszego stopnia - profil ogrilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) wpisuje siE w obszar nauk

spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego. Jest to
kierunek lqczqcy dziedz.inq nauk ekonomicznych, nauk prawnych oraz nauk politycznych.
Dzigki interdyscyplinarnemu charakterowi niniejszego kierunku studi6w mo2liwe jest

zaproponowanie studentom ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji
spolecznych wlaSciwych dla tych dyscyplin naukowych.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkre6lnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejptno5ci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia

f'ektu ksztalcenia0l 03ik - numer e

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKToW KSZTAI,CENIA

Po ukofczeniu studitiw pierwszego stopnia na kierunku
migdzynarodowe stos un ki gospodarcze absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
sDolecznych

WIf,DZA

K WOl
ma podstawowq wiedzq na temat mechanizm6w ewolucji
migdzynarodowych stosunk6w gospodarczych i rozumie umiejscowienie
nauki o stosunkach miqdzynarodowych w systemie nauk ekonomicznych

slA wOl

K W02
ma podstawowq wiedzg na temat powstawania organizacji
migdzynarodowych i zasad ich dzialania

slA w02

K W03

zna i wyjaSnia zale2no6ci migdzy uczestnikami stosunk6w
rrigdzynarodowyclr, w szczeg6lnoSci w sferze obrotu towarowego
i przeptywu czynnik6w produkcji (gospodarki krajowe, organizacje,
korporacje)

slA w03

K W04
rozumie wigzi o charakterze spolecznym, politycznym i kulturowym
ksztaltujqce decyzje uczestnik6w obrotu migdzynarodowego

slA_w04
SIA WOg

K W05
rozumie rolg i miejsce czlowieka w spolecznym procesie gospodarowania,
w szczeg6lno$ci w warunkach otwartoSci gospodarek, r62norodnoSci
kulturowej i koniecznoSci wsptilpracy

stA w05

K W06
ma podstawow4 wiedzq na temat metod, narzgdzi pozyskiwania i analizy

danych do opisu prawidlowoSci zjawisk i proces6w gospodarczych

i potrafi je zastosowai
slA w06

K W07

rozumie uwarunkowania insS4ucjonalne (prawne, organizacyjne, etyczne)
rzqdz4ce dzialaniami podmiot6w ponad krajowych bqd4cych uczestnikami
transakcji migdzynarodowych (organizacje gospodarcze, spoleczne, ruchy
transnarodowe)

slA w07



K W()8

ma podstawowq wiedzg na temat pozyskiwania i porz4dkowania
informacji dotycz4cych przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian

strukturalnych w gospodarce Swiatowej wynikaj4cych z przepiywu d6br,
uslug i czynnik6w produkcjimigdzy krajami)

slA W06

K W09
zna i rozurrie gl6wne koncepcje motyw6w i skutk6w proces6w
gospodarczych dokonuj4cych sig na forum ponad krajowym

srA w08

K Wt0 rozumie motywy i korzy6ci uczestnik6w wymiany migdzynarodowej S1A WOg

KWil rozumie istotq prawa ochrony wlasno6ci intelektualnej slA wl0

K Wt2
zna zasady tworzenia i potrafi rozwija6 postawy przedsigbiorczoSci,

w szczeg6lnodci w odniesieniu do przedsigwzigi podejmowanych na

forum ponad krajowym
slA wl I

UMTEJETNOSCI

K UOI
potrafi wykorzysta6 posiadanq wiedzE teoretycznq do oceny zmian
w handlu miedzvnarodowvm

SIA UO2

K UO2
umie pozyskai dane do przeprow adzania analizy konkretnych proces6w

i zjawisk gospodarczych dokonuj4cych sig na rynku Swiatowym
SIA UO2

K UO3
wykorzystuje posiadan4 wiedzQ teoretyczn4 do oceny zmian w handlu
migdzynarodowym

SIA UO3

K UO4
potrafi pozyskai dane do przeprowadzania analizy konkretnych procesow

i zjawisk gospodarczych dokonuj4cych sig na rynku Swiatowym
SIA UO2

K U()5

nabyl umiejgtno66 analizy i interpretacji zale2no5ci i ograniczef
cechuj4cych operacje w handlu zagranicznym (obr6t lowarowy, przeplyw

uslug i czynnik6w produkcji, w szczeg6lno5ci wiedzy i kapitalu
ludzkieeo)

SIA UO3

K UO6

potrafi przewidywa6 ksztaltowanie sig sytuacji na Swiatowych rynkach
towar6w, uslug i czynnik6w produkcji z zastosowaniem odpowiednich
metod i narzedzi analizv

SIA UO4

K UO7 umie badai i ocenia6 konkurencyjno6i miEdzynarodowq podmiotow SIA UO5

K UO8

potrafi poslugiwa6 sig w spos6b poprawny regulacjami prawnymi,
uwarunkowaniami organizacyjnymi i spolecznymi w celu roz* i4zania
konkretnych zadari lub problem6w z zakresu migdzynarodowych
transakcji towarowych i kapitalowych

SIA UO5

K UO9

umie zastosowac odpowiednie kryteria etyczne do rozstrzygania
dylemat6w pojawiaj4cych siQ w zwi4zku z funkcjonowaniem
w warunkach wielokulturowoSci

SIA UO6

K UI()
ma umiejgtno56 kojarzenia okolicznoSci i wyjaSniania zasad postgpowania

uczestnik6w stosunk6w miqdzynarodowych
SIA UO6

K UII posiada umiejgtnoic analizy okoliczno5ci zjawisk i proces6w spolecznych
o zasiggu ponad krajowym

SlA UOI

K UI2
potrafi przygotowa6 opracowania pisemne bgd4ce wyja3nieniem sytuacji
towarzyszqcej pod.jgciu okre3lonych decyzji b4dZ zawieraniu konkretnych
lransakcji na rynku towarowym lub kapitalowym

S1A_UO7
SIA UO9

K UI3
umie wyjaSni6 proces i uwarunkowania towarzysz4ce transakcjom na

rynku mipdzynarodowym z wykorzystaniem odpowiednich material6w
2r6dlowych, wiedzy i rozumienia oraz kompetencji spolecznych

SIA UO8

K UI4
potrafi przygotowai i przedstawi6 w formie ustnej wystqpienia zwi4zane
z funkcjonowaniem na forum migdzynarodowym

SIA UIO

K UI5
potrafi interpretowai okolicznoSci podejmowania okreslonych decyzji
dotyczqcych transakcji o zasipgu ponad krajowym i ich konsekwencje
o charakterze gospodarczym i spolecznym

SIA UOI

K UI6 umie wykorzystai odpowiednie 2r6dla danych i stosuje wlaSciwe techniki
orezentacii

SIA UIO

K UI7
potrafi komunikowa6 siE z innymi uczestnikami transakcji na forum
ponad krajowym posluguj4c sigjgzykiem obcym

SIA UII



KOMPETENCJX, SPOLECZNE

K KOl umie uzasadni6 potrzebe uczenia siF przez cale irycie SIA KOI

K KO2
potrafi funkcjonowai w zespole, przyjmujqc stosowne do miejsca

i sytuacji role
SIA KO2

K KO3

potrafi dokona6 oceny wazno6ci r6inych dzialaf swoich i zespolu
i odpowiednio okre5li6 priorytety wynikaj4ce z podjgcia realizacji
oke5loneeo zadania

SIA KO3

K KO4
rozumie ograniczenia i identyfikuje uwarunkowania wybor6w zwiqzanych

z wvkonnvaniem zawodu
SIA KO4

K KO5
jest got6w uczestniczJ6 w przygotowaniu i podejmowaniu dzialaft
na rzecz lagodzenia problem6w i realizacji oczekiwali spolecznych

SIA KO5

K KO6 identyfikuje znaczenia aktywnoSci w osi4ganiu cel6w zawodouych SIA KO6

K KO7 wykazuje postawg przedsigbiorczq SIA KO7

K KO8 rozumie autonomig i ma poczucie odpowiedzialnoSci za swoje decyzje SIA KO2



Zalqcznik nr 9
do tJchwaly nr 1228

Senatu (in j\\ers)tetu u' tlialymstoku
z dnia 25 klictnia20l2 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku migdzynarodowe stosunki gospodarcze

studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) wpisuje sig w obszar nauk
spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy2szego. Jest to

kierunek lqcz4cy dziedzinq nauk ekonomicznych, nauk prawnych oraz nauk politycznych.
Dzigki interdyscyplinarnemu charakterowi niniejszego kierunku studi6w mozliwe jest

zaproponowanie studentom ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji
spolecznych wlaSciwych dla tych dyscyplin naukowych.

Obia6nienia oznaczeri:

K (przed podkre6lnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejqtnoSci
K (po podkredlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ks zta\cenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia

bktu ksztalcenia0l 03iko numer eti

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
migdzyntotlowe stosanki gospodarcze absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
sDolecznvch

WIEDZA

K WOl
ma wiedzp na temat mechanizmu ewolucji miqdzynarodowego podzialu
pracy i stosunk6w gospodarczych

s2A W08

K W02
rozumie pozycjg i miejsce nauki o stosunkach migdzynarodowych
w systemie nauk spolecznych

s2A WOl

K WO3

rozumie zale2noSci migdzy uczestnikami stosunk6w miqdzynarodowych,
w szczeg6lnoSci w sferze gospodarczej, w tym gospodarkami kra.iowymi,
organizacjami migdzynarodowymi, korporacjami

S2A_
S2A

w03
w02

K W04
rozumie specyfikg wigzi o charakterze ekonomicznym, spolecznym,
politycznym i kulturowym ksztaltuj4cych wsp6ldzialanie, wsp6listnienie
i sklonno6i do wsp6lpracy na forum migdzynarodowym

S2A WO4

K W05 rozumie mechanizrn globalizacji i regionalizacji s2A W08

K W06

rozumie rolE ;stoty ludzkiej w spolecznym procesie gospodarowania,
w szczeg6lno5ci w warunkach powszechne.i otwartoSci gospodarek,

r62norodnoici kulturowej i koniecznorlci nawi4zywania wsp6lpracy na
arenie miqdrynarodowej

s2A W05

K W07
zna i rozumie wybrane metody i narzgdzia badawcze do pozyskiwania
danych cechujqcych transakcje i umowy o wsp6lpracy zawierane przez

r62ne podmioty na forum ponad krajowym
s2A W06

K W08
umie dokonai wyboru metod i 2r6del informacji do opisu gospodarczych

oraz spolecznych proces6w o zasiggu ponad krajowym
s2A W07



K W09

ma pogtqbion4 wiedzg niezbgdnq do wyja6nienia okolicznoSci

instytucjonalnych (prawnych, organizacyjnych, etycznych) ksztaltuj4cych
dzialania podmiot6w na arenie ponad krajowej (gospodarek krajowych,
przedsigbiorstw, korporacj i, organizacj i, ugrupowari)

s2A W07

K WIO

ma poglEbion4 wiedzg na temat metod gromadzenia, porz4dkowania

informacji dotyczqcych przyczyn, charakteru i skutk6w zmtan

strukturalnych dokonuj4cych siq na arenie m igdzynarodowej,
w szczeg6lno6ci w sferze gospodarczej i spolecznej zwiqzanej
z przeplywem d6br, uslug i czynnik6w produkcji

s2A W06

KW
rozumie wsp6lczesne koncepcje motyw6w i konsekwencji procesow

gospodarczych dokonuj4cych siQ na forum ponad krajowym.
uwarunkowafi i korzy6ci zachowati uczestnik6w stosunk6w

miedzvnarodowvch

szA W09

K Wl2
zna zasady doskonalenia i rozwoju postaw przedsipbiorczo5ci,

w szczeg6lnodci w odniesieniu do przedsigwzigi na fbrum ponad

kraiowvrr
s2A Wil

UMIEJETNOSCI

K UOl
potrafi kojarzyi zjawiska i procesy gospodarcze ispoleczne dokonujqce

sig w gospodarce Swiatowej
S2A UOI

K UO2
umie objadni6 mechanizm ewolucji rnigdzynarodowych stosunk6w
gospodarczych

S2A UO2

K UO3

potrafi zastosowa6 wiedzg do
podmiot6w funkc.jonuj4cych
i czynnik6w produkcji

rozwi44rwania problem6w dotycz4cych
na rynku (wiatowyrn towar6w, uslug S2A UO2

K UO4

potrafi gromadzi6 odpowiednie dane do przeprowadzania analizy i oceny

proces6w i zjawisk gospodarczych i spolecznych zachodz4cych

w gospodarce Swiatowej

S2A UO3

K UO5
potrafi zastosowai wlaSciwe metody i techniki badania i analizy proces6w

spolecznych w migdzynarodowych stosunkach gospodarczych
S2A UO7

K UO6
potrali wyjadni6 mechanizmy wzajernnych zale2notci migdzy krajami
i grupami krajfiu oraz organizacjami

S2A UO3

K UO7

posiada umie.jqtnoSi wskazania spolecznego kontekstu porozumlen

i wspirlpracy migdzy krajami, organizacjami i innymi uczestnikami

stosunk6w miqdzynarodowych
S2A UO

K UO8
umie przeprowadzii oceng konkurencyjnoSci gospodarki oraz wskaza6

kierunki i sposoby jej poprawy
S2A UO3

K UO9
potrafi prognozowa6 rozw6j syuacji na Swiatowych rynkach czynnik6w
produkcji przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzgdzi analizy

S2A UO4

K UIO
potrafi modelowai i prognozowai kierunki zmian oraz konsekwencje

okre:ilonych i decyzji i zdarzeh
S2A UO4

K UII
potrafi stosowa6 w spos6b prawidlowy
podejmowania decyzji dotyczqcych
spolecznoSci mipdzynarodowej

istniej4ce rozwiqzania prawne do
poprawy warunk6w Lycia S2A UO5

K UI2

posiada urniejgtnoSi interpretowania warunk6w organizacyjnych
i spolecznych do rozwiqzania konkretnych problem6w i wykonania zadari

wynikaj4cych z funkcjonowania w sfbrze migdzynarodowej wsp6lpracy
gospodarczej

S2A UOI

K ul3
urnie uzasadnii i odpowiednio zastosowac
rozstrzygania dylemat6w pojawiajqcych
z funkcionowaniem na stvku wielu kultur

k$4eria efyczne do
sig w zwi4zku S2A UO5

K UI4
ma umiejgtno56 interpretacji iobja6niania nowych zjawisk i problem6w
badawczych zwi4zanych z korzyriciami z uczestnictwa

w migdzynarodowym przeplywie towar6w, us{ug i czynnik6w produkcji
S2A UO6



K UI5
potrali rozpoznawai nowe globalne uwarunkowania w procesie
podejrnowania decyzji zwiqzanych z aktywnoici4 na rynku
miedzvnarodowvm

S2A UO6

K UI6
potrafi, stosuj4c odpowiednie narzpdzia, poddai analizie mechanizmy
zjawisk i procesow spolecznych i gospodarczych na forum ponad

kraiowvm
S2A UOI

K UI7
umie wyjadni6 na pi6mie okolicznoSci i skutki okre(lonych decyzji
o wsp6lpracy, doborze partner6w, transakcjach zawiryanych na forum
miedzvnarodowvm

S2A_UO6
S2A UO9

K UI8

rozumie i potrafi obja5nii aspekty organizacyjne procesu zawreranra

porozumieri o wsp6lpracy na foruln ponad krajowym z wykorzystaniem
odpowiednich material6w 2r6dtowych, wiedzy, rozumiema oraz
kompetencji spolecznych

S2A UO8

K UIg
potrafi przygotowa6 koncepcjg i tre56 ustnej prezentacji dotycz4cqzdarzeft
towarzysz4cych wsp6lpracy w
i czynnik6w produkcji

sterze wvmlanv towarow S2A UIO

K U2O

posiada urniejqtnodi interpretacji okoliczno5ci i konsekwencje zawierania
transakcji i porozumieri o zasiggu ponad krajowym w zakresie przeplywu

kapitalu finansowego
S2A UO7

K U2I
potrafi zastosowa6 odpowiednie techniki prezentacj i danych do

obiaSniania zdarzen
S2A UIO

K U22 posiada umiejgtno6i komunikowania siE ze swoim Srodowiskiem pracy S2A UI I

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K K0l upowszechnia i inspiruje postawg ci4glego doskonalenia sig w zespolach,

w kt6rych funkcjonuje
S2A KOI

K KO2
posiada zdolnoSi i predyspozycje do pracy w zespole, przyjmuje i okre6la
role jego czlonk6w

S2A KO2

K KO3
ocenia waZnoSi r62nych dzialah swoich i zespolu i w rezultacte umte

okre6lii priorytety
S2A KO3

K KO4
przewiduje konsekwencje podjqtych decyzj i dla czlonk6w zespolu

isoolecznoSci
S2A KO4

K KO5
rozumie ograniczenia okre6lonych wybor6w w sferze gospodarczej

isoolecznei
S2A KO6

K KO6 wykazuje poszanowanie stosowania regul etyki zawodowej s2A K04

K KO7
jest got6w inspirowai, organizowa6 prrygotowanie i realizacjg dzialah na

rzecz rozwiqzywania problem6w spoleczno6ci lokalnej
S2A KO5

K KO8 akceptuje i rozumie rolg aktywnoici w osi4ganiu cel6w zawodowych S2A KOI

K KO9
jest krytyczny i tw6rczy w stawianiu i rozwiqzaniu problem6w
badawczych uwzglgdniajqc dorobek innych dyscyplin nauki

S2A KO6

K KIO pobudza postawy przedsigbiorcze wsp6lpracownik6w S2A KO7

K KII rozumie autonomig i ma poczucie odpowiedzialnoSci za swoje decyzje S2A KOs



Zalqcznik nr l0
do Uchrvaly nr 1228
Scnatu Uniwcrs)tetu $ Ilialymsloku
z dnia 25 krvictnia 20l2 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku ochrona Srodowiska

studia pierwszego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ochrona Srodowiska o profilu o96lnoakademickim nale2y do migdzyobszarowego
ukladu: nauki przyrodnicze - nauki Scisle, dziedzin nauk biologicznych i chemicznych. Zakres
kierunku obejmuje zjawiska i procesy wystgpujqce na r62nych poziomach przyrody oZywionej
i nieoZyrrionej. Ksztalcenie na kierunku ochrona Srodowiska wymaga znajomodci podstaw nauk

przyrodniczych i Scislych zwlaszcza dotyczy to chemii, biologii, geologii, geografii, fizyki,
matematyki, informatyki, ekologii, biochemii. Specyfika kierunku decyduje o jego umiejscowieniu
na pograniczu obszar6w wiedzy. Ze wzglEdu na interdyscyplinamy charakter kierunku w programie

uwzglEdnione s416wnie2 dyscypliny z obszaru nauk spolecznych (ekonomia i prawo).

ObiaSnienia oznaczei:

K (przed podkreSlnikiem) - 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
XIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w pierwszego

stoDnia
efektu ksztal01 03 ikoleine-numer cenla

Symbol

OPTS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoficzeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
oc h ro na !rodowisla absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarach
ksztalcenia

w zakresie nauk
przyrodniczych

oraz Scishch

WIEDZA

K WOl
opisuje zjawiska friryczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzqce

w orzvrodzie
Pl A_W0t
xlA w0r

K W02
charakteryzuje pierwiastki biogeniczne, zwi4zki nieorganiczne i organiczne
oraz stany materii

PIA
PIA

w03
w05

K W03
wyjaSnia zwi4zki i zale2noici miqdzy r62nymi dyscyplinami nauk

przyrodniczych, a w szczeg6lnoSci relacje migdzy przyrod4 oZywion4
inieoZrywionq

Pt A_W0l
PIA_W04
xlA wOl

K W04
stosuje elementy analizy matematycznej, podstawowe funkcje elementarne
oraz r6wnania i ich uklady

PIA W02
PIA W03
xlA w02

K W05
opisuje historiE ziemi oraz charakteryzuje uwarunkowania
geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody

PIA WOl
PrA W04

K W06
operuje podstawowymi pakietami oprogramowania uzytkowego w zakresie
pozwalaj4cym na ich stosowanie w |ciu codziennym

PtA_W06
xlA w04

K W07
wskazuje podstawowe zasady bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ersonomii

PIA-WO9
x lA w06



K W08
wymienia podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
intelektualnei

PIA_Wl0
xlA W07

K W09
charakteryzuje poziomy organizacli icia, bior6Znorodno6ci biologicznej
i genetycznej oraz wzajemne oddzialywania organizm6w na rirodowisko
i funkcionowanie ekosvstem6w

PIA WO5

K Wl0 wskazuje techniki i narz.gdzia badawcze stosowane w analizie
irodowiskowei

PIA_
XIA

w07
w05

K Wl1
wyjaSnia zagro2enia i problemy Srodowiskowe w skali globalnej,
regionalnej, lokalnej i osobniczej

PIA_W07
PIA_W0l
PIA W04

K W12
wybiera odpowiednie metody i Srodki ograniczania oraz przeciwdzialania
zacro2eniom Srodow iska

PlA W07

K Wl3 charakteryzuje prawne, ekonomiczne i eryczne aspekty problematyki
ochronv i kszJattowania Srodowiska

P1A_W08
PIA Wll

K Wl4 wyjadnia podstawy ekonomii w tym zasady tworzenia i funkcjonowania
przedsigbiorstw w realiach gospodarki rynkowej

PIA_Wll
xrA w09

UMTEJ4TNOSCI

K UOI
rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostgpnych narzgdzi elementy
przyrody o2ywionej i n ieoTyr.r ionej

PIA UOI

K UO2 i nterpretuj e zjawiska i procesy fi zyko-chem iczne zachodzqce w przy rodzie
P1A_UOI
PIA UO6

XIA UO6

K UO3

uzywa komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania sig,

organizowania i wstqpnej analizy danych, sporzqdzania raport6w
i prezentacji wynik6w

PIA.
PI A_
XIA

u03
u05
u04

K UO4
stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analiryczne wykorzystywane
w ochronie rirodowiska

PIA_
P1A_
PI A_
XIA

u0l
u04
u06
u02

K UO5 interpretuje wyniki uzyskanych analiz Srodowiskowych PIA UO4

K UO6
korzysta z informacji 2r6dlowych w jgryku polskim i angielskim (np. rnapy,

fotografie, wywiad, internet, czasopisma fachowe)

PIA_U02
PIA UO3

PIA UI I
XIA UO7

K UO7
prowadzi analizy, syntezy. podsumowania i poprawne wnioskowanta na

podstawie informacj i 2r6dlowych
PI A_UO7
XIA UO7

K UO8
przygotowuje udokumentowane opracowanie problem6w z zakresu ochrony
Srodowiska w formie pisemnej w jgzyku polskim i obcym

PIA-UOg
XIA UO8

XIA UO9

K UO9
przeprowadza waloryzacjg bior62norodno5ci ekosystem6w wodnych
i lqdowych pod kierunkiem opiekuna

PIA.UOI
PIA,U04
PIA UO6

K UIO
przygotowuje ustne wyst4pienia naukowe dotyczqce zagadniefi ochrony
Srodowiska w jqzyku polskim i obcym

P1A_UO8
P IA_U IO
XlA UO9

K UII posluguje sig jqzykiem naukowym w dyskusjach ze specjalistami z zakresu
ochronv 6rodowiska

PIA_U08
XIA UO9

K U12
dokonuje pomiaru podstawowych parametr6w fizyczno-chemicznych
w Srodowisku

PI A-UO4
PI A-U06
XIA UO2

K U13
analizuje zwiqzki miEdzy Srodowiskiem, zdrowiem czlowieka
i uwarunkou al iam i socjo-ekonomicznl mi

PIA UII

K UI4
posluguje sig podstawowymi metodami matematycznymi do opisu zjawisk
przyrodniczych i analizy danych

PIA UO7



K UI5
stawia poprawne hipotezy dotycz4ce przyczyn zaistnialych
sytuacj i/zagro2eri oparte na logicznych przeslankach

PIA UO7

K UI6 analizuje i ocenia problemy lzagro2enia irodowiskowe
PIA_UO6
XIA U()3

K UI7
posluguje sig metodami i $rodkami ograniczania i przeciwdzialania
zagro2en iom cywilizacyjnym

PIA UOI
XIA UOI

K UI8 ocenia zasoby i mo2liwoici regeneracyjne przyrody
PI A_
PI A_
XlA

u0l
u04
u01

K U19 interpretuje dokumenty prawne w zakresie ochrony Srodowiska PIA UO7

K U2O wsp6lpracuje w zespolach kilkuosobowych PlA UO4

K U21 wykorzystuje instrumenty ekonomiczne w ograniczaniu antropopresji PIA UO7

K U22 posluguje si€ argumentami na rzecz rozwoju zr6wnowazonego PIA UO7

K U23
posluguje sig specjalistycznym jgzykiem obcym w zakresie ochrony
Srodowiska na poziomie 82 europejskiego systemu opisu ksztalcenia
jEzykowego

PIA UI2

KOMPI,TENCJE SPOI-ECZNE

K KOI jest zaangazowany w promocjg zasad ochrony Srodowiska XIA KO6

K KO2 docenia rolg edukacji ekologicznej i zdrowotnej XIA KO6

K KO3 przyjmu.ie odpowiedzialno6i za powierzany sprzpt, pracQ wlasn4 i innych
PIA_K02
XIA KO2

K KO4 porafi wsp6ldzialai i pracowa6 w grupie przyjmuj4c w niej r62ne role
P I A.KO2
PIA_KO3
XIA KO2

K KO5
wykazuje krytycyzm w odbiorze informacji z literatury naukowej oraz

2r6del masowych majqcych odniesienie do ochrony Srodowiska
PIA
PIA

,K04
K07

K KO6 jest gotowy do poglgbiania wiedzy z zakresu nauk o 6rodowisku
PIA_KO I

XIA KOI

K KO7 ma 6wiadomoSi skutk6w presji czlowieka na Srodowisko
PI A_KO2
XIA KO4

K KOs ponosi odpowiedzialnoS6 za przeprowadzon4 ocenQ stanu Srodowiska
PI A_KO4
XIA KO4

K KO9 jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo pracy wlasnej i innych PIA KO6

K KIO postepuje zgodnie z zasadamietyki
PI A-KO4
XIA KO4

K KII potrafi byd samokrytyczny i wyci4gai wnioski na podstawie autoanalizy
P I A_KOs
XlA KO5

K KI2 -iest otwarty na koniecznodi aktualizowania i poglqbiania wiedzy z zakresu
nauk o irodowisku

P I A_KO7
PIA_KO5
xtA K05

K K13
jest otwarty na wykorzystanie wiedzy naukowej w pracy zawodowej
w realiach gospodarki rynkowej

P1A_KO8
XIA KO7
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EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku ochrona Srodowiska

studia drugiego stopnia - profil ogrilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w Ochrona Srodowiska o profilu og6lnoakademickim nalely do

migdzyobszarowego ukladu: nauki przyrodnicze - nauki Scisle, dziedzin nauk biologicznych
i chemicznych. Zakres kierunku obejmuje zjawiska i procesy wystgpuj4ce na r62nych poziomach

przyrody oZl.wionej i nieoZywionej. Ksztalcenie na kierunku Ochrona Srodowiska wymaga

znajomoSci podstaw nauk przyrodniczych i Scislych zwlaszcza dotyczy to chemii, biologii,
geografii, geologii, fizyki, matematyki, informatyki, ekologii, biochemii. Specyfika kierunku
decyduje o jego umiejscowieniu na pograniczu obszar6w wiedzy. Ze wzglgdu na interdyscyplinarny
charakter kierunku w programie uwzglgdnione s4 r6wnie2 dyscypliny z obszaru nauk spolecznych
(ekonomia i prawo).

Obia5nienia oznacze6:

K (przed podkredlnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
P2A - et'ekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w

drugiego stopnia
X2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w drugiego

stoDnia
f-ektu ksztalcenia01 03iko - numer e

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
oc h ro na irodowis*c absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarach
ksztalcenia

w zakresie nauk
przyrodniczych

oraz Scislych

WIEDZA

K WOI dostrzega wielorakie zwiqzki migdzy elementami 6rodowiskowyml

P2A WOl
P2A-WO2
P2A_W04
x2A WOt

K W02 wymienia organizacje oraz systemy ochrony rlrodowiska w Polsce
PzA-
x2A

w04
w0l

K W03 posiada rozszerzonq wiedzE w zakresie zagro2eri Srodowiskowych
P2A W04
x2A WOl

K WO4
wykazuje rozszerzonq znajomo66 matematyki i statystyki umo2liwiaj4c4
opisywanie zjawisk przyrodniczych i analizq danych

P2A'
X2A

w06
w02

K W05
wskazuje zaawansowane techniki badawcze stosowane w analizie

zanieczy szczeh rirodowiska

P2A
x2A_
X2A

w03
w03
w05

K WO6
dobiera odpowiednie metody i Srodki ograniczania oraz przeciwdzialania
zasrozeniom Srodowiska

P2A WO7

K W07 nazywa technologie pozyskiwania energii odnawialnej
P2A_
x2A

w04
w0l



K W08
wymienia sposoby pozyskiwania funduszy na wspieranie pro.lekt6w

z zakresu ochronv 6rodowiska
P2A W08

K W09 zna zasady bezpieczeristwa w pracy laboratoryjnej i terenowej
PzA_
x2A

w09
w07

K W10 wskazuje miejsce polityki ekologicznej w 2yciu spoleczno-gospodarczym
P2A-
x2A

w04
w0r

K Wll ma podstawow4 wiedzg dotyczqc4 uwarunkowai prawnych i etycmych
zwiqzanych z dzialalno6ci4 badawczq

P2A_
X2A

wl0
w08

K Wl2
posiada aktualne informacje z zakresu ochrony Srodowiska w specjalistycznej
literalurze naukor,rej polsko- i obcojgzycznej

P2A_
X2A

w05
w06

K W13
wyjainia podstawy ekonomii w tym zasady tworzenia i funkcjonowania
przedsigbiorstw w realiach gospodarki rynkowej

P2A._
x2A

wil
wl0

uMrf,J4TNOSCr

K UOI
stosuje wlaSciw4 metodologig do rozwiqzywania problemu badawczego

ipraktycznego
P2A-UOI
X2A UOI

K UO2
projektuje i wykonuje podstawowe badania, doSwiadczenia i obserwacje

dotyczqce ochrony Srodowiska pod kierunkiem opiekuna naukowego
PzA UO4
X2A UOI

K UO3
wykorzystuje aktualne informacje z zakresu ochrony rirodowiska ze

specj al i stycznej I iteratury naukowej polsko- i obcoj gzycznej
u02
u03

P2A
x2A

K UO4 opracowuje iprezentuje publicznie wyniki wlasnej pracy
P2A-U08
X2A UO9

K UO5 interpretuje wyniki badair oraz forrnuluje wnioski
P2A_U06
P2A_UO1
x2A U02

K UO6 w sposob krytyczny ocenia wyniki badari oraz dyskutuje blgdy pomiarowe
P2A UO6

x2A U02

K UO7
dokonuje selekcji i l4czy informacje pochodz4ce z r62nych 2r6del w celu
weryfikacji istniejqcych poglqd6w i hipotez

P2A UO3

P2A_UO7
X2A UO3

K UO8
wykorzystuje odpowiednie metody i modele statystyczne do testowania

hiootez badawczvch

P2A_UO5
P2A UO6

K UOg
posiada umiejgtno6i przygotowania pracy naukowej w jEzyku polskim lub

kr6tkiego doniesienia w jgzyku obcym
P2A_U09
X2A UO8

K UIO
posiada urniejgtnodd przygotowania wyst4pieri ustnych w zakresie ochrony
rirodowiska

ur0
u09

P2A-
X2A

K UII stosuje nowoczesne techniki informacyjne
u0l
u04

P2A_
X2A

K UI2
posluguje siQ specjalistycznym jgzykiem obcym w zakresie ochrony
6rodowiska na poziomie B2+ su1.t..i.pi.go systemu opisu ksztalcenia
jgzykowego

u12
ul0

PZA_
x2A,

K ul3 sporz4dza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych

danvch

PzA-
P2A

u06
u07

K U14
wykorzystuje podstawowe narzpdzia prawne w ksztaltowaniu polityki
przestrzennej z uwzglgdnieniem aspekt6w ochrony Srodowiska

P2A_UOI
P2A-UOz
P2A-U04
P2A UO6

K ul5 posluguje sig skutecznymi instrumentami ochrony przyrody

P2A_UOI
P2A_UO2
P2A_UO4
P2A UO6

K UI6 ocenia skutki 6rodowiskowe w planach zagospodarowania przestrzennego
P2A_U03
PzA UO1

K UI7 analizuje slabe i mocne strony standardowych dziatah podejmowanych dla
rozwi4zania zaistniatych problem6w Srodowiskowych

PzA'
P2A

u03
u07



K Ul8 prawidlowo interpretuje wyniki analiz monitoringu 6rodowiska
P2A_
x2A

u06
u0z

K UIg stosuje zasady warsztatu pracy badawczej lub projektowej samodzielnej

i zespolowej

P2A_
x2A

u04
u0l

K U2O
posluguje sig specjalistyczn4 terminologi4 w zakresie ochrony Srodowiska
w jgzyku polskim i obcym

PzA_U09
PzA UIO
PzA UI2
X2A UIO

K U2I poszukuje rozwi4zah na rzecz nowych technologii w ochronie Srodowiska P2A UOI

K U22 organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomtl
P2A_
X2A

u04
u0l

K U23 samodzielnie planuje karierg zawodow4 P2A UI I

K UZ4 nakreSla kierunki dalszego uczenia sig i samoksztalcenia X2A UO1

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

K KOI
jest przygotowany do podjgcia pracy zawodowej zwiqzanej z ochronq
Srodowiska

P2A'
X2A

K04
K04

K KO2 dba o rzetelnoSi i wiarygodno56 swojej pracy zawodowej
P2A KO4
X2A KO4

K KO3 potrafi wsptildziala6 i pracowa6 w grupie przyjmuj4c w niej r62ne role

P2A KO2
P2A.KO3
x2A_K02
X2A KO3

K KO4 weryfikuje i respektuje zdanie innych czlonk6w zespolu
P2A-K02
X2A KO2

K KO5 dostrzega potrzebq doskonalenia umiejgtnodci zawodowych przez cale 2ycie
P2A_
PzA
x2A

K0l
K05
K05

K KO6 inspiruje proces uczenia sig innych os6b
P2A
X2A

K0l
K0l

K KO7
przyjmuje peln4 odpow ied zialnoSl za przeprowadzonq ocene stanu

Srodowiska
P2A KO6

K KO8 jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo pracy w'lasnej i innych
P2A,
x2A

K02
K02

K KO9 postgpuje zgodnie z zasadami eryki
PzA_
X2A

K04
K04

K KIO
jest otwafty na koniecznoS6 aktualizowania i poglEbiania wiedzy z zakresu

nauk o rirodowisku

PZA_
P2A

K07
K05

K KII jest otwarty na wykorzystanie wiedzy naukowej w pracy zawodowej
w realiach gospodarki rynkowej

P2A_K08
X2A KO7
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EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku pedagogika

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w pedagogika naleZy do obszar6w ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych
i spolecznych. Przedmiot badair pedagogiki jest umiejscowiony zar6wno w obszarze idei (idealy,
normy, powinno3ci), jak i praktyk spolecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu
i ksztalceniu l4czy dwie perspektywy: humanistyczn4 koncentruj4cq sip na istocie wychowania,
nauczania i uczenia sig oraz spoleczn4 dotycz4c4 Srodowisk wychowawczych, system6w
insty.tuoji o5wiatowych i opiekuhczych, ich funkcj i i znaczenia w rozwoju czlowieka.
Pedagogika zajmuje sig rozumieniem tego, jak ludzie rozwijajq sig, ucz4 w ci4gu calego 2ycia
oraz krylyczn4analiz4 istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i spolecznych
konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy proces6w edukacyjnych, system6w i podejSi oraz

ich kulturowych, spolecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekst6w.

0biaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) e1-ek1y ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnosci
K (po podkre5lniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
S1A - eiekty ksztalcenia w ob szarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia
0l 03 i koleine - numer el-ektu ksztalcenia

Symbol
OPIS KIf,RUNKOWYCH EFf,KTOW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studitiw pierwszego stopnia na kierunku
pedugogi*n absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresi€ nauk
humanistycznych i

spolecznych

WIEDZA

K WOl
zna elementarnq terminologiq uzywanq w pedagogice i rozumie jej
ir6dla oraz zastosowania w obrqbie pokrewnych dyscyplin naukowych

HIA
HIA

_w02
w03

K W02
ma elementarnq wiedzg o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowych i metodologicznych powiqzaniach z innymi
dyscyplinami naukowymi

HIA
HIA

_w05
w03

K W03
ma uporz4dkowanq wiedzg na temat wychowania i ksaalcenia, jego
filozoficznych, spoleczno-kulturowych, historycznych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych podstaw

HIA W05

K WO4
zna wybrane koncepcje czlowieka: filozoficzne, psychologiczne
i spoleczne stanowi4ce teoretyczne podstawy dzialalnoici pedagogicznej

H I A_W05
slA w05

K W05
ma podstawow4 wiedzg na temat rozwoju czlowieka w cyklu 2ycia
zar6wno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
soolecznvm

HIA W04
slA w05



K W06
ma podstawow4 wiedzQ o rodzajach wigzi spolecznych i o rz4dzqcych
nimi orawidlowoSciach

slA w04

K W07
ma elementarn4 wiedzg o rti2nych rodzajach struktur spolecznych
i instgucjach 2ycia spolecznego oraz zachodz4cych migdry nimi
relaciach

SIA
SIA

_w02
w03

K WO8
ma elementarn4 wiedzg dotyczqc1 proces6w komunikowanta
interpersonalnego i spolecznego, ich prawidlowoSci i zakl6cefi

s I A_W05
srA w09

K W09
zna podstawowe teorie doryczece wychowania, uczenia sig i nauczania,
rozumie r62norodne uwarunkowania wch proces6w HIA W04

K WlO
ma podstawow4 uporzqdkowan4 wiedzp o r62nych Srodowiskach
wychowawczych, ich specyfice iprocesach w nich zachodz4cych

slA_w03
s I A_W08
slA w02

K Wll zna najwa2niejsze tradycyjne i wsp6lczesne nurty i systemy
pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowanta

HIA W06

K Wl2

ma elementarn4 wiedzg o projektowaniu i prowadzeniu badai
w pedagogice, a w szczeg6lnodci o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzgdziach badawczych; zna podstawowe tradycje
paradygmatyczne badai spolecznych, z kt6rych wywodz4 sig

poszczeg6lne metody

slA W06

K Wr3
ma elementarnq uporzqdkowan4 wiedzg na temat r62nych subdyscyplin
pedagogiki, obejmujqc4 terminologig, teoriq i metodykg

HIA W04

K Wt4

ma podstawow4 wiedzg o strukturze i funkcjach systemu edukacji;
celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu r62nych
instytucji edukacy.jnych, wychowawczych, opiekuriczych,
terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

slA w09

K Wl5
ma podstawowq wiedzg o uczestnikach dzialalnodci edukacyjnej,

wychowawczej, opiekuriczej, kulturalnej i pomocowej
srA w04

K WI6
ma €lementarn4 wiedzE o metodyce wykonywania typowych zadari,

normaclr, procedurach stosowanyclr w r6znych obszarach dzialalnoSci
pedagogicznej

HrA W04

K WI7
ma elementamq wiedzg o bezpieczeristwie i higienie pracy

w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuriczych,
kulturalnych i pomocowych

KW18
ma elementam4 wiedzE na temat projektowania dcie2ki wlasnego
rozwoiu

UMIEJETNOSCI

K UOI
potrafi dokona6 obserwacji i interpretacji zjawisk spolecznych; analizuje
ich powi4zania z r62nymi obszarami dzialalno5ci pedagogicznej

SIA_UOI
SIA UO8

K UO2

potrafi wykorzystywai podstawow4 wiedzg teoretyczn4 z zakresu
pedagogiki oraz powi4zanych z ni4 dyscyplin w celu analizowania
i intelpretowania problem6w edukacyjnych, wychowawczych,
opiekufcrych, kulturalnych i pomocowych a tak2e motyw6w i wzorow
ludzkich zachowaii

SI A_UO2
S IA_UOI
S IA_UO6
HIA UO4

K UO3

potrafi poslugiwad sig podstawowymi ujgciami teoretycznymi w celu
analizowania motyw6w i wzor6w ludzkich zachowaf, diagnozowanta
i prognozowania syuacji oraz analizowania strategii dzialah
praktycznych w odniesieniu do r62nych kontekst6w dzialalnoici
pedagogiczne.i

H I A_UO4
H I A-UO6
SIA-UO3
SIA UO8

K UO4

potrafi samodzielnie zdobywai wiedzg i rozwija6 swoje profesjonalne

umiejgtno5ci, korzystaj4c z r62nych 2r6del (w jEzyku rodzimym
i obcym) i nowoczesnych technologii (lCT)

HIA_UOI
H1A_UO3
HIA UIO



K UO5

posiada elementarne umiejQtno6ci badawcze pozwalaj4ce na

analizowanie przyklad6w badah oraz konstruowanie i prowadzenie
prostych badaf pedagogicznych; potrafi sformulowa6 wnioski,
opracowad i zaprezentowai wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz
wskazywa6 kierunki dalszych badari

HIA_UO2
HIA UO4

S IA_UOI
SIA UO2

K UO6

potrafi w spos6b precyzyjny i sp6jny wypowiada6 sig w mowie i na

pidmie, na tematy dotycz4ce wybranych zagadnieri pedagogicznych

z wykorzystaniem r62nych uj96 teoretycznych, korrystaj4c zar6wno
z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

H1A_UOI
HI A-UO6
HIA UII
HIA UI2

K UO7

ma rozwinigte umiejgtno6ci w zakresie komunikacji interpersonalnej,
potrafi u2ywa6 jgzyka specjalistycznego i porozumiewa6 sig w spos6b

precyzyjny i sp6jny przy r|yciu r62nych kanal6w i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalist6w

HI A U()7

K UO8

posiada umiejQtnoSd prezentowania wlasnych pomysl6w, wqtpliwoSci
i sugestii, popierajqc je argumentacjq w kontek6cie wybranych
perspektyw teoretycznych, pogl4d6w r62nych autor6w

HIA UO6

K UOg

potrafi oceni6 przydatno56 typowych metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadah zwiqzanych z r62nymi sferami dzialalno6ci
pedagogicznej

S I A-UO6
SIA UO7

K UIO

potrafi poslugiwa6 sig podstawowymi ujpciami teoretycznymi w celu
analizowania, inter?retowania oraz projektowania strategii dzialari
pedagogicznych; potrafi generowai rozwiqzania konkretnych
problem6w pedagogicznych i prognozowad przebieg ich rozwi4zlwania
oraz przewidywa6 skutki planowanych dzialari

SIA UO4

K UII

potrafi animowa6 prace nad rozwojem uczestnik6w procesow
pedagogicznych oraz wspiera6 ich samodzielnodi w zdobywaniu
wiedzy, a tak2e inspirowai do dzialafi na rzecz tczenia sig przez cale
irvcie

SIA UO6

K UI2
potrafi poslugiwai sig zasadami i normami etycznymi w podejmowanej

dzialalno5ci, dostrzega i analizu.le dylematy etyczne; przewiduje skutki
konkretnych dzialafi pedagogicznych

S IA_UO5
SIA UO6

K U13

potrafi pracowa6 w zespole pelniqc r62ne role; umie przyjmowac
i wyznaczac zadania, ma elementame umiejqtno5ci organizacyjne
pozwalajqce na realizacjq cel6w zwi4zanych z projeklowanrem
i podejmowaniem dzialair profesjonalnych

HIA UO5

K UI4
potrafi dokona6 analizy wlasnych dzialari i wskazai ewentualne obszary
wymagajqce modyfikacji w przyszlyrn dzialaniu

SIA UO6

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI

ma Swiadomoii poziomu swojej wiedzy i umiejgtnodci, rozumre
potrzebg ciqglego doksztalcania sig zawodowego i rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny wlasnych kompetencji i doskonali umiejgtnoSci,
wyznacza kierunki wlasnego rozwoju i ksztalcenia

HIA KOI
HIA KO4
S 1A KO2

K KO2
docenia maczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju
prawidlowych wigzi w Srodowiskach spolecznych i odnosi zdobyt4
wiedzg do projektowania dzialafi zawodowych

K KO3

ma przekonanie o sensie, warto6ci i potrzebie podejmowania dzialati
pedagogicznych w 6rodowisku spolecznym; jest gotowy do
podejmowan ia wyzwari zawodowych ; wykazuj e akty'rvnoS6, podej m uje

trud i odznacza sig wytrwalo6ci4 w realizacji indywidualnych
i zespolowych dzialari profesjonalnych w zakresie pedagogiki

SlA K()7

K KO4
ma przekonanie o wadze zachowania sig w spos6b profesjonalny,
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

S IA-KO4
S I A_KO6
HlA KO4



K KO5

dostrzega i formuluje problemy moralne i dylematy etyczne zwiqzane z

wlasnq i cudzq prac4 poszukuje optymalnych rozwiqzafi, postgpuje

zgodnie z zasadami etyki

HIA-KO4
SIA KO4

K KO6 jest Swiadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
SIA_KO4
HIA KO4

K KO7

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach realizuj4cych dzialania pedagogiczne i zdolny do
porozumiewania sig z osobami bgd4cymi i nie bgdqcymi specjalistami w
danej dziedzinie

s tA_K02
HIA KO2

K KO8
odpowiedzialnie przygotowuje sig do swojej pracy, projektuje i
wykonuje dzialania pedagogiczne

SIA
SIA

_K03
K05
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EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku pedagogika

studia drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w pedagogika naleZy do obszar6w ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych

i spolecznych. Przedmiot badari pedagogiki jest umiejscowiony zar6wno w obszarze idei (idealy,

normy, powinnoSci), jak i praktyk spolecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu
i ksztalceniu l4czy dwie perspektywy: humanistyczn4 koncentruj4c4 sig na istocie wychowania,
nauczania i uczenia sig oraz spoleczn4 dotycz4c4 Srodowisk wychowawczych, system6w

instytucji oSwiatowych i opiekuficzych, ich funkcj i i znaczenia w rozwoju czlowieka.
Pedagogika zajmuje sig rozumieniem tego, jak ludzie rozwijaj4 sig, ucz4 w ciqgu calego 2ycia

oraz kry"tyczn4 analiz4 istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i spolecznych

konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy proces6w edukacyjnych, system6w i podejSi oraz

ich kulturowych, spolecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekst6w.

ObiaSnienia oznacze6:

K (przed podkreslnikiem) e1'ek1y ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnodci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
H2A * efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
drugiego stopnia
S2A ef'ekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spoiecznych dla studi6w
drugiego stopnia

ksztalcenia0l 03 i koleine numer etektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
pedagogika zbsolwentt

Odniesienie do
efekt6w

ksztalc€nia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych i

spolecznych

WIEDZA

K WOl
zna tenninologig uz,ywanq w pedagogice oraz jei zastosowanle
r.r dysclplinach pokreunych na poziomie rolszerTonym

w02
w03

H2A,-
H2A

K W02
ma poglgbionq i rozszerzon4 wiedzg o 2r6dlach i miejscu pedagogiki

w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych
powiqzaniach z innymi dyscyplinami nauk

H2A_W03
H2A W05

K W03
ma poglgbion4 i uporz4dkowan4 wiedzg o wspolczesnych kierunkach

rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie
ich historvczne i kulturowe uwarunkowania

H2A W06

K WO4

ma poglgbion4 i uporz4dkowanq wiedzg na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna gl6wne szkoly,
orientacje badawcze, strategie i metody badari stosowanych w naukach

spolecznych i humanistycznych; zna mapg stanowisk i podej56

metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczno6ci
prowadzenia badarl w pedagogice)

H2A W03
s2A W06

K W05
ma uporzqdkowan4 i poglgbionq wiedzg na temat subdyscyplin
i specjalizac.ji pedagogiki, obejmujqc4 terminologig, teorig i metodykg

H2A W04



K W06
ma poglQbionq wiedzQ na temat rozwoju czlowieka w cyklu Zycia

zar6wno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
soolecznvm

H2A W04
s2A W05

K W07
rna poglgbionq wiedzq o rodzajach wiqzi spo'lecznych i o rzqdz4cych
nimi prawidlowo6ciach istotnych z punktu widzenia proces6w

edukacyjnych

s2A_W03
s2A_W04
s2A_W08
s2A W09

K W08
ma rozszerzonq wiedzg o r62nych rodzajach struktur spolecznych
i instytucjach icia spolecznego oraz zachodz4cych migdzy nimi
relacjach istotnych z punktu widzenia proces6w edukacyjnych

w02
w03
w07

S2A
S2A
S2A

K W09
ma uporz4dkowanq wiedzE o kulturowych uwarunkowaniach proces6w

edukacyjnych
52A_
S2A

w03
w05

K Wl0
ma uporz4dkowan4 wiedzg o celach, organizacji i funkcjonowantu
instytucji edukaryjnych, wychowawczych, opiekuriczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych, poglqbion4 w wybranych zakresach

S2A
S2A
S2A

w02
w03
w07

K Wll
ma poglgbion4 i rozszerzonq wiedzg na

psychologicznych, spolecznych, filozoficznych
i wychowania; rozumie istotg funkcjonalnodci
harmonii i dysharmonii, normy i patologii

temat biologicznych,
podstaw ksztalcenia
i dysfunkcjonalnodci,

H2A W05

K Wt2 ma uporz4dkowan4 wiedzg na temat teorii wychowania, uczenia siq

i nauczania oraz innych proces6w edukacyjnych
H2A
H2A

w03
w06

K Wr3
ma poglgbion4 i uporz4dkowan4 wiedzg o r62nych Srodowiskach
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodz4cych

S2A_
S2A

w01
w08

K Wt4 ma uporz4dkowanq wiedzg o strukturze i funkcjach systemu edukacji,
zna wybrane systemy edukacyjne innych kraj6w

s2A W09

K Wl5
ma uporz4dkowanq wiedzg o uczestnikach dzialalno(ci edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuriczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej.
poglgbionq w *ybranych zakresach

s2A W04

K Wt6 ma uporz4dkowanq wiedzg na temat zasad i norm etycznych oraz etyki
zawodowe.j

s2A W07

UMIEJSTNOSCI

K UOI

posiada poglgbione umiejgtnoSci obserwowania, wyszuktwanta
i przetwarzania informacji na temat zjawisk spolecznych rozmaitej
natury, przy u2yciu r62nych 2r6del oraz interpretowania ich z punktu

widzenia problemow edukacyjnych

S2A-UOI
H2A UOI

K UO2

potrafi wykorzystywai i integrowa6 wiedzq teoretyczn4 z zakresu

pedagogiki oraz powi4zanych z ni4 dyscyplin w celu analizy zloLonych
problem6w edukacyjnych, wychowawczych, opiekufczych,
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a takze diagnozowanta
i projektowania d zialafi praktycznych

S2A_U02
H2A UOl

K UO3

potrafi sprawnie porozumiewai sig przy u2yciu r62nych kanal6w
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
iz odbiorcami spoza grona specjalist6w, korzystaj4c z nowoczesnych

r ozw iqzai technologicznych

H2A UO8

K UO4

potrafi w spos6b klarowny, sp6jny i precyzyjny wypowiada6 sig
w mowie i na pi3mie, posiada umiejqtno66 konstruowanta
rozbudowanych ustnych ipisemnych uzasadnief na tematy dotyczqce
r62nych zagadnief pedagogicznych z wykorzystaniem r62nych uj96

teoretycznych, korzystajqc zarowno z dorobku pedagogiki, jak i innych

dyscyplin naukowych

S2A-U09
S2A_U I O

H2A UO6

H2A-UII
HzA Ut2

K UO5

posiada poglgbione umiejgtnoSci prezentowania wlasnych pomysl6w,
w4tpliwoSci i sugestii, popierania ich rozbudowanq argumentaciS
w kontekicie *ybranych perspektyw teoretycznych, pogl4d6w r62nych

autor6w, kieruj4c sig przy tym zasadami etycznymi

S2A UO2

S2A UO3

S2A-U05
H2A UO6



K UO6

posiada rozwiniQte umiejgtnodci badawcze: ron6zniz orientacje

w metodologii badari pedagogicznych, formuluje problemy badawcze,

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje naruQdzia badawcze;

opracowuje. prezentuje i interpretuje wyniki badaf, wyci4ga wnioski,
wskazuje kierunki dalszych badari, w obrgbie wybranej subdyscypliny
pedagogiki

S2A UOz

S2A-UO3
S2A UO8

H2A_UO2
H2A UO3

K UO7

ma poglgbione umiejgtno6ci obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania zlo2onych s)'tuacj i edukacyjnych oraz

analizowania motyw6w i wzor6w ludzkich zachowaf

S2A-UO I

S2A UO3

K UO8
potrafi sprawnie poslugiwai siE wybranymi ujgciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych dzialaf praktycznych

H2A_U02
S2A UO6

K UOg

potrafi generowai oryginalne rozwi4zania zlo2onych problemow
pedagogicznych i prognozowai przebieg ich rozwi4zywama oraz
przewidywa6 skutki planowanych dzialari w okreSlonych obszarach

oraktvcznvch

_u04
u07

S2A
S2A

K UIO

potrafi wybra6 i zastosowad wla$ciwy dla danej dzialalno6ci
pedagogicznej spos6b postgpowania, potrafi dobiera6 6rodki i metody
pracy w celu efektywnego wykonania pojawiajqcych sig zadaf
zawodowych

S2A,U04
S2A UO7

K U1I

potrafi tw6rczo animowai prace nad wlasnym rozwojem oraz rozwojem
uczestnik6w proces6w edukacyjno- wychowawczych oraz wspierai ich

samodzielnori6 w zdobywaniu wiedzy, a takze inspirowai do dzialati
na rzecz uczenia sig przez cale {cie

K UI2
potrafi pracowai w zespole; umie wyznaczai oraz przyjmowa6 wsp6lne

cele dzialania; potrafi przyj46 rolE lidera w zespole
H2A UO5

KOMPETf,NCJE SPOLECZNE

K KOI
ma poglEbionq Swiadomoii poziomu swojej wiedzy i umiejgtnoSci,

rozumie potrzebq ci4glego rozwoju osobistego i zawodowego
H2A KOI
S2A KO6

K KO2

jest gotowy do podejmowania wyzwaf zawodowych i osobistych;

wykazuje aktywno5d, podejmuje trud i odznacza sig wltrwalodciq
w podejmowaniu indywidualnych i zespolowych dzialah
profesjonalnych w zakresie pedagogiki; anga2uje siq we wsp6lpraca

HzA KOz
S2A_KO1
S2A KO4

K KO3

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki

i prawidlowych wigzi w Srodowiskach spolecznych, ma pozytywne

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny
naukowe.i i budowania warsztatu pracy pedagoga

H2A KOI

K KO4

uto2samia sig z wartoSciami, celami i zadaniami realizowanytni
w praktyce pedagogicznej, odznacza sig rozwag4 dojrzaloSciq
i zaanga2owaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu dzialari
pedagogicznych

S2A_KO4
S2A KO5

K KO5

jest przekonany o konieczno5ci i doniosloici zachowania siq w spos6b

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega

i formuluje problemy moralne i dylernaty elyczne zwiqzane z wlasn4
i cudz4 prac4; poszukuje optymalnych rozwi4zah i mo2liwodci
korygowania nieprawidlowych dzialah pedagogicznych

S2A-
H2A

K04
K04

K KO6

odznacza sig odpowiedzialno5ciq za wlasne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone dzialania oraz ich skutki, czuje siE

odpowiedzialny wobec ludzi, dla kt6rych dobra stara siq dztala|, wyraia
takq postawg w Srodowisku specjalist6w i poSrednio modeluje

to podejScie wSr6d innych

_K05
K07

S2A
S2A

K KO7

jest wra2liwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania sig

i wsp6lpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie bqd4cymi specjalistami

w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach

i organizacjach real izuj4cych dziaiania pedagogiczne

S2A KO2

H2A KO2

K KO8
ma Swiadomo66 odpowiedzialnoici za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i Swiata

_K04
K05

S2A
H2A



ZalT.7,nik n( l4
do tJchwaly nr 1228

Senatu tJniwersytctu w Bialymsloku
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

EFEKTY KSZTAT,CENIA

dla kierunku socjologia

studia pierwszego stopnia - profil ogrilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w socjologia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wy2szego, okre3lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. I pkt. 2 ustawy

z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z p62n. zm.).

Socjologia nale2y do dziedziny nauk spolecznych.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkre5lnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno6ci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
StA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia

efektu ksztalcenia0l 03 iko - numer

Synbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studiriw pierwszego stopnia na kierunku
socjologia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalc€nia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
zna i rozumie definicje najwa2niejszych termin6w socjologicznych,
potrafi wskaza6 specyficzne problemy podejmowane przez socjologiE

srA w01

K WO2
rozr62nia najwa2niejsze stanowiska teoretyczne i metodologiczne
w socjologii

stA wOt

K W03
zna podstawowe terminy, ujgcia teoretyczne i paradygmaty badawcze
dotyczqce przemian wsp6lczesnego spoleczefistwa polskiego

slA w02

K W04
zna i potrafi wyjaini6 podstawowe pojqcia dotycz4ce struktur
soolecznvch

slA w02

K W05
ma wiedzg o funkcjonowaniu r62nych rodzaj6w wsp6lczesnych

i historycznych struktur spolecznych
slA w02

K WO6
ma wiedzg o r62nych podejSciach teoretycznych wyja5niaj4cych istotE

struktur sDolecznvch
srA w02

K W07
posiada wiedzg na temat struktur przestrzennych i zbiorowoSci
je zamieszkuj4cych. rozumie ich specyfikg idynamikg

slA w02

K WO8 zna iopisuje podstawowe pojgcia i teorie dotycz4ce socjologii kultury slA w02

K W09
zna podstawowe pojgcia i ujgcia teoretyczne zwiqzane z instytucj4
oolitvki

stA w02

K W10 rozumie zasady funkcjonowania r6znych struktur ekonomicznych S IA WO2

K Wlt zna i rozumie rolg i miejsce struktur ekonomicznych i politycznych slA w03

K Wt2
potrafi scharakteryzowai wielostronne relacje migdzy roZnymi

strukturami spolecznymi
stA w03



K Wl3
posiada wiedz9 z zakresu zr62nicowania narodowo-etnicznego
wsp6lczesnego 6wiala zar6wno w wymiarze globalnym,jak i lokalnym

slA w03

K Wl4 ma podstawow4 wiedzg dotycz4c4 proces6w grupowych 51A WO4

K Wl5
jest zapoznany z procesami tworzenia siE wiEzi narodowej i etnicznej,
rozumie specyfikg lego rodzaju r.ligzi

slA w04

K Wt6 rozumie rolg kultury i religii jako czynnika wigziotw6rczego slA w04

K Wl7
potrafi opisai rolq wigzi spolecznych w funkcjonowaniu r62nych

organ izacj i
stA w04

K Wt8
potrafi w)tlumacryi przemiany wigzi spolecznych w kontekScie zmian

kulturowych
slA w04

K Wl9
potrafi scharakteryzowai teorie socjologiczne i psychologiczne
dotyczqce rniejscajednostki w strukturze spolecznej

slA w05

K W20
posiada wiedzE na temat r62nych typ6w to2samoSci jednostkowych

i kolekwwnvch
stA w05

K W2I
posiada wiedzg na temat teorii dzialania zbiorowego i ruch6w
soolecznvch

slA w05

K tN22 rozumie rolg jednostki w ksztaltowaniu r62nego rodzaju zbiorowoSct na

r62nych poziomach struktury spolecznej
slA w05

K W23
rozumie specyfikg badari iloSciowych i jakodciowych w aspekcie

teoretycznym i praktycznym
slA w06

K W24
potrafi scharakteryzowai poszczeg6lne techniki zbierania danych oraz

metody ich analizy
slA w06

K W25 zna podstawowe elementy procesu badawczego slA w06

K W26 potrafi opisad genezg i przemiany norm i regul spolecznych slA w07

K W27
zna podstawowe terminy, typologie i pojqcia zwiqzane ze zmianq
i rozwojem spolecznym

slA w08

K W28
posiada wiedzQ na temat r6znych orientacji badawczych i teoretycznych
w zakresie analizy zmiany i rozwoju spolecznego oraz transformacji
svstemowel

stA w08

K W29
ma wiedzq o przemianach struktur i instytucji spolecznych w ujgciu
historycznym i spolecznym

slA w09

K W3O
zna r62norodne orientacje teoretyczne w kontekScie struktur, insb/tucji
i wigzi spolecznych

slA w09

K W3l
zna i rozumie podstawowe pojEcia i zasady z zakresu ochrony wlasnosct
przemyslowej i prawa autorskiego

slA w10

K W32 ma wiedzE o uwarunkowaniach prowadzenia dzialalnoici gospodarczej slA w
K W33 rozumie specyfi kg funkcjonowania podmiot6w ekonomii spolecznej slA wr l

UMTEJ4TNOSCT

K UOI
potrafi stosowad r62norodne typologie zjawisk spolecznych do ich

opisu
SIA UOI

K UO2

potrafi dokonai analizy r62norodnych struktur spolecznych
z wykorzystaniem terminologii charakterystycznych dla subdyscyplin
szczes6lowvch

SIA UOI

K UO3
potrafi zgromad zillpozyskat dane konieczne do analizy zjawisk
i proces6w spolecznych

SIA UO2

K UO4
potrafi analizowa6 zgromadzone dane iloSciowe i jakoiciowe, r6wnie2

z wykorzystan iem specjalistycznego oprogramowan ia
SIA UO2

K UO5 potrafi przygotowa6 raport z badaf SIA UO2

K UO6
umie samodzielnie analizowai zmiany spoleczne, zauwaZa ich

spoleczne konsekwencje
SIA UO3

K UO7
potrafi sarnodzielnie stawiai hipotezy badawcze i podejmuje pierwsze

proby ich weryfikacji
SIA UO3



K UO8
potrafi stosowai r62norodne typologie zjawisk spolecznych do ich

analizy
SIA UO3

K UOg
potraft zanalizowa6 r62norodne scenariusze rozwoju procesow

soolecznvch
SIA UO4

K UIO
potrafi przeprowadza6 proces badawczy w spos6b poprawny
melodologicznie

SIA UO5

K UII potrafl rozstrzyga6 dylematy etyczne zwiqzane z prac4 socjologa SIA UO5

K U12
wykorzystuje zdobytq wiedzg do rozstrzygania dylemat6w
pojawiajqcych sig w pracy zawodowej

SIA UO6

K U13
potrafi identyfi kowa6 problemy spoleczne wybranej zbiorowo6ci/grupy
oraz analizowa6, ocenia6 i proponowa6 ich rozwi4zania

SIA UO7

K UI4
potrafi wyszukiwa6, analizowa6, ocenia6, selekcjonowa6 i u2ltkowai
dane zastane w aspekcie postawionego problemu badawczego

SIA UO7

K UI5
na podstawie posiadanej wiedzy, poprawnie analizowa6 i interpretowad

teksty Zr6dlowe
SIA UO7

K U16
potrafi prawidlowo zaprojektowa6 i przeprowadzii badanie,

odpowiednio dobieraj4c metodg i technik4 badawczq w zale2noSci od
postawionego problemu

SIA UO8

K UI7
potrafi w pracach pisemnych korzysta6 z r62nych 2r6del; potrafi
rozpoznat r62ne typy 2r6del; potrafi korzystai ze zr6det intemetowych

SIA UO9

K UI8
posiada umiejgtnoSci merytorycznego argumentowanra z

wykorzystaniem poglqdtiw r62nych autor6w oraz formulowania
wniosk6w w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

SIA UOg

K UI9
potrafi przygotowai praca dyplomow4 (licencjack{ z zakresu

socjologii, przestrzegaj4c regul redakcyjnych i jgzykowych oraz zasad

warsztatowvch

SIA UO9

K U2O
potrafi przygotowad ustn4 wypowied2 na zadany temat zwi4zany
ze studiowan4 problematykq z wykorzystaniem 2r6del socjologicznych

SIA UIO

K U2I potrafi zaprezentowa6 sw6j dorobek naukowy (egzamin dyplomowy) SIA UIO

K U22 potrafi przygotowai prezentacjQ multimedialn4 SIA UIO

K U23
potrafi komunikowai sig w jqzyku obcym, wykorzystujqc podstawow4

term inologip socjologiczn4
SIA UII

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich
umiejQtnoSci spolecznych

SIA KOI

K KO2
ma Swiadomo66 zmian zachodzqcych w terminologii oraz w

orientacjach metodologicznych w obrgbie socjologii
S1A KOI

K KO3
jest otwarty na pracQ w grupie, potrafi4c przyjmowad w niej r62ne role;

dostrzega potrzebg kreatywnego kierowania zespolem ludzkim
SIA KO2

K KO4

prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiqzane

z wykorzystaniem r62norodnych 2r6del wiedzy oraz odpowiednich
metod badawczych

SIA KO3

K KO5
ma riwiadomoS6 koniecznoici planowania w czasie wykonywania
poszczeg6lnych zadaii

SIA KO3

K KO6
jest Swiadomy problem6w etycznych zwi4zanych z przeprowadzantem

badari socjologicznych
SIA KO4

K KO7
dba o przestrzeganie przepis6w prawa w odniesieniu do kwestii
wlasnoSci intelektualnei

S1A KO4

K KOS

wykazuje zdolnoS6 do krytycznego my(lenia, ma Swiadomo6i

koniecznoSci wykazania sig naukow4 rzetelnoSciq oraz umiejqtnoSci4
poprawnego argumentowania w sytuacji sporu naukowego lub

Swiatopogl4dowego

SIA KO4

K KOg ma riwiadomoii swojego wplywu na podmiot badania SIA KO4



K KIO
jest Swiadomy zloZonoSci i wieloaspektowoSci Zycia spolecznego oraz
wra2liwy na zjawisko relatywizmu kulturowego

SIA KO5

K KI I
wykazuje aktywn4 postawg wobec mo2liwo6ci uzupelniana swojej
wiedry, r6wnie2 w aspekcie nowoczesnych technologii

SIA KO6

K KI2 ma Swiadomo66 swoich mocnvch i slabych stron w kontekricie
funkcjonowania na rynku pracy

SIA KO7

Kl3K
jest zorientowany na sukces przedsigwzigcia ekonomicznego w
otoczeniu soolecznvm

SIA KO7



Zalqcznik nr l5
do tjchwaly nr 1228

Senatu Iiniwers)letu w Bialymstoku
z dnia25 kwictnia 2012 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku socjologia

studia drugiego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w socjologia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia
w zakresie nauk spolecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa
WyZszego, okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. I pkt. 2 ustawy
z dn.27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie Wzszym(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z p62n. zm.).
Socjologia naleZy do dziedziny nauk spolecznych.

Obia5nienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejqtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A elekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia
01 03i ne - numer ef-ektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIf,RUNKOWYCH EFf,KTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
socjologia absolwent:.

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIf,DZA
s2 wOl potrafi samodzielnie defi niowa6 terminy socjologiczne s2A WOl

s2 w02 ma poglqbionq wiedzg na temat specyfiki terminologii socjologicznej s2A WOl

s2 w03
ma poglgbion4 wiedzg na temat relacji socjologii do innych nauk
soolecznvch

s2A W0 r

s2 w04 ma poglgbion4 wiedzQ na temat wieloparadygmatycznoSci w socjologii s2A WOl

s2 w05
ma rozszerzon4 wiedzg na temat ujQi teoretycznych i paradygmat6w

badawczych dotyczqcych przemian wsp6lczesnego spoleczeistwa
polskiego

s2A W02

s2 w06
posiada rozszerzon4 wiedzg dotycz4cq struktur spolecznych w aspekcie
spolecznym i historycznym

s2A W02

s2 w07 ma rozszerzonq wiedzg o r62nych podejSciach teorerycznych
wy.ia(niaj4cych istotp struktur spolecznych

s2A W02

s2 w08
posiada poglgbionq wiedzg na temat struktur przestrzennych i zbtorowoSct
je zamieszkujqcych; rozumie ich specyfikg i dynamikg

s2A W02

s2 w09
ma rozsz-erzon4 wiedzg na temat funkcjonowania struktur ekonomicznych
we wsn6lczesnvm $wiecie

s2A W02

s2 wlO ma poglgbionq wiedzg na temat roli i miejsca struktur ekonomicznych
w polityce pafstwa

s2A W03

s2 wll ma rozszerzonq wiedzE na temat funkcjonowania struktur politycznych
w kontekScie spoleczeristwa obywatelskiego

s2A W03



s2 w12
dysponuje rozszerzon4 wiedzq na temat wielostronnych relacji migdzy
r62nymi strukturami spolecznymr

s2A W03

52 WI3
Posiada poglgbionq wiedzg z zakresu zr62nicow ania narodowo-etn icznego
wsp6lczesnego Swiata zar6wno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym

s2A W03

s2 wl4 ma rozszerzon4 wiedzq na temat roli i miejsca religii w spoleczeirstwie
nowoczesnym

s2A W03

52 WI5
ma rozszerzon4 wiedzg na temat funkcjonowania struktur politycznych
w kontek:icie spoleczeristwa wielokulturowego

s2A W03

s2 wl6 ma wiedzg na temat zr62nicowania kulturowego ijego konsekwencji s2A W03

s2 wl7
posiada rozszerzona wiedzg na temat relacji komunikacji i medi6w
w nowoczesnym spoleczeistwie w aspekcie socjologicznym, kulturowym,
politycznym, ekonomicznym

s2A W03

s2 wr8 ma poglgbionq wiedzg na temat proces6w tworzenia sig wigzi narodowej
ietnicznej, rozumie specyfikg tego rodzaj u wiQzi

s2A W04

s2 wt9 potrafi wytlumaczyi wptyw kultury na r6Znego typu wigzi spoleczne s2A W04

s2 w20
potrafi samodzielnie wyjaSnii przemiany wigzi spolecznych iich
konsekwencje dla r62nych zbioroworici spolecznych

s2A W04

s2 w2l ma rozszerzonq wiedzE na temat przemian wigzi religijnych w kontekScie
nowoczesnoSci

s2A W04

s2 w22
ma rozszrlzon1 wiedzg o wsp6lczesnych zagadnieniach psychologii
soolecznei

s2A W04

s2 w23
potrafi scharakteryzowai w poglqbiony spos6b teorie socjologiczne
i psychologiczne dotyczqce miejscajednostki w strukturze spolecznej

s2A W05

s2 w24
posiada poszerzonq wiedzg na temat r62nych typ6w to2samoSci
jednostkowych i kolektywnych

s2A W05

s2 w25
posiada poglpbion4 wiedzg na temat teorii dzialania zbiorowego i ruch6w
soolecznvch

s2A W05

s2 w26 posiada poszerzon4 wiedzq na temat triangulacji metod badawczych s2A W06

s2 w27
ma tozszerzon4 wiedzg na temat stosowalno5ci poszczeg6lnych metod
badawcz,ych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

s2A W06

s2 w28
ma wiedzq na temat zr6Znicowania kulturowego w kontek6cie regul
organizuj4cych funkcjonowan ie struktur i instytucj i spolecznych

s2A W07

s2 w29
ma poglgbionq wiedzg o kierunkach analizy transformacji systemowej

w Polsce
s2A W08

s2 w30 ma poszerzon4 wiedzq na temat przemian wigzi spolecznych s2A W08

32 W3I
ma poglgbion4 wiedzq o przemianach struktur i instfucji spolecznych
w ujgciu historycznym

s2A W09

s2 w32 zna najnowsze orientacje teoretyczne w socjologii ipsychologii spolecznej s2A W09

s2 w33
zna irozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnorici
przemyslowej i prawa autorskiego oraz konieczno{6 zarz4dzania zasobami
wlasnodci intelektualnej

s2A W10

s2 w34
ma wiedzg na temat zasad funkcjonowania element6w i aktor6w rynku
ekonomicznego

s2A Wl I

s2 w35
potrafi scharakteryzowa6 i wyjaSniai strategie decyzyjne i ich nastgpstwa:
jednostek, grup i instytucji w odniesieniu do sfery rynku i wlasnej

nrzvszloSc i
s2A Wl l

UMIEJITNOSCI

32 UOI
potrafi tworzy6 nowe typologie lub reinterpretowa6 typologie istniejqce

w odniesieniu do wsp6lczesnych zjawisk spolecznych
S2A UOI

52 UO2

potrafi dokonai analizy r62norodnych struktur spolecznych
z wykorzystaniem interdyscyplinamej terminologii w zakresie nauk
spolecznych i humanistycznych

S2A UOI



52 UO3 potrafi dokonad krytycznej oceny danych S2A UO2

52 UO4
umie umiejgtnie iw oparciu o merltoryczne argumenfy dobrad metody

badawcze i spos6b analizy do konkretnych problem6w socjologicznych
S2A UO2

52 UO5
potrafi dokona6 analizy danych przy wykorzystaniu zaawansowanych
procedur statystycznych

S2A UO2

52 UO6
potrafi dokonai analizy danych jakoSciowych oraz ocenii ich wartoS6

i ograniczenia w procesie badawczym
S2A UO2

32 UO7 potrafi fomulowai wlasne opinie, wyci4gai wnioski z analizy S2A UO2

52 UO8
umie sig krytyczne odnosi6 do konsekwencji zmian spolecznych
i kulturowych

S2A UO3

52 UO9
potrafi samodzielnie stawiai hipotezy badawcze podejmuje pr6by ich
falsyfikacji, krytycznie odnosi sig do otrzymanych wniosk6w

S2A UO3

52 UIO
potrafi prognozowai i modelowai zloZone procesy spoleczne obejmuj4ce

zjawiska z r6znych obszar6w 2ycia spolecznego z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzgdzi w zakresie socjologii

S2A UO4

S2 UII umie samodzielnie postgpowa6 w sy'tuacji ambiwalencji norm, potrafi
rozstrzyga( dylematy etyczne zwiqzane z aktywnoSci4 zawodow4

S2A UO5

52 UI2
potrafi ocenii konsekwencjg przyjpcia poszczeg6lnych rozwiqzai
problem6w spolecznych

S2A UO5

52 UI3
posiada umiejgtnoS6 wykorzystania zdobytej wiedzy w r62nych zakresach

i formach, rozszerzonq o krytycznq analizg skutecznodci i przydatnoSci

stosowanej wiedzy
S2A UO6

52 UI4 umie samodzielnie znale26 rozwi4zanie konkretnych problem6w
socjologicznych oraz potrafi wdrozyi spos6b ich rozwi4zania

S2A UO7

32 UI5
potrafi szczeg6lowo analizowad i proponowa6 rozwi4zania problem6w
na plaszczy 2nie socjoekonom icznej

S2A UO7

52 UI6
potrafi samodzieln ie zaproponowai rozw i4zanie problemu socj ologicznego

w oparciu o posiadanq wiedzg teoretycznq i metodologiczn4
S2A UO7

32 UI7
posiada umiejQtno66 rozumienia i analizowania zjawisk spolecznych

w powi4zaniu ze wsp6lczesnymi teoriami socjologicznymi.
S2A UO8

52 UI8
potrafi samodzielnie zaprojektowa( i zrealizowat projekt badawczy oraz
powiqza6 go z zagadnieniami teoretycznymi.

S2A UO8

52 UIg
potrafi w spos6b tw6rczy i krytyczny odnosi6 sig do metod itechnik
badawczych, stosuj4c je do uzyskania odpowiedzi na postawiony problem

badawczy

S2A UO8

s2 tJ20
posiada rozszerzone umiejgtnoSci mery4orycznego argumentowania
z wykorzystaniem pogl4dtrw r6znych autor6w oraz formulowania
wniosk6w w pracach naukowych (eseje, prace roczne, semestralne)

S2A UOg

32 U21
potrafi w spos6b tw6rcry lqczyt ze sob4 r62ne ujgcia teoretyczne
i zagadnienia zwtqzane ze studiowanq problemaryk4 wykorzystuj4c przy

tym wiedzg z dyscyplin pokrewnych
S2A UOg

s2 u22
potrafi przygotowa6 pracg dyplomow4 (magisterskq) z zakresu socjologii,
przeslrzegal4c regul redakcyjnych i jqzykowych oraz zasad warsztatowych

S2A UOg

32 U23
potrafi przygotowai raport z prowadzonych przez siebie badari z szerokim
wykorzystaniem odniesieri do innych badari i publikacji naukowych

S2A UO9

32 U24
potrafi przygotowad ustnq wypowiedZ na zadany temat zwiEzany

ze studiowan4 problematyk4 z wykorzystaniem Zr6del socjologicznych
S2A UIO

52 U25 potrafi zaprezentowa6 sw6j dorobek naukowy (egzamin dyplomowy) S2A UIO

32 U26
potrafi przygotowa6 prezenlacjQ multimedialn4 potrafi prezentowai
wyniki badari w formie rnultimedialnej

S2A UIO

SZ U2] potrafi czytaC ze zrozumieniem teksty socjologiczne w jgzyku obcym S2A Ul I

52 U28
potrafi sprawnie komunikowai sig w jqzyku obcym z szerokim
wykorzystaniem terminologi i socjologicznej

S2A UII



KOMPf, Tf, NCJE SPOI-ECZNE

52 KOI
ma pogl€bionq SwiadomoSd zmian zachodzqcych w terminologii,
orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrgbie socjologii

S2A KOI

52 KO2 jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy S2A KOI

52 KO3
jest otwarty na pracg w grupie, potrafiqc przyjmowai w niej r62ne role
ijest Swiadomy roli kreatywnego kierowania zespolem ludzkim

S2A KO2

52 KO4

prawidlou o identyfikuje r rozstrzyga dylematy zwiqzane

z wykorzystaniem r6znorodnych 2r6del wiedzy oraz odpowiednich metod
badawczych

S2A KO3

52 KO5
ma SwiadomoS6 konieczno6ci planowania w czasie wykonywania
poszczeg6lnych zada6, r6wnie2 w ramach wsp6lpracy w grupie S2A KO3

52 KO6
ma poglgbion4 Swiadomodd problem6w etycznych zwiqzanych
z przeprow adzaniem badaf socjologicmych

S2A KO4

52 KO7 ma poglgbionq Swiadomo6i swojego wplywu na podmiot badania S2A KO4

52 KO8 potrafi samodzielnie zintegrowa6 wiedzg teorefyczn4 i praktyczn4 S2A KO4

32 KOg
jest Swiadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych)
konsekwenci i swoich dzialaf

S2A KO5

52 KlO jest otwarly na wsp6ltworzenie spoleczefistwa obywatelskiego S2A KO5

52 KII ma poglgbionq Swiadomo66 znaczenia wiedzy socjologicznej
w rozwi4zywaniu problem6w spolecznych.

S2A KO5

52 KI2
jest otwarty na wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin naukowych
w rozstrzyganiu problem6w spolecznych

S2A KO6

S2 KI3 potrafi krytycznie wykorzystywa6 2r6dla wiedzy S2A KO6

52 KI4
ma iiwiadomo6i znaczenia kompetencji jgzykowych i kontecznosct
z korzystania z publikacji zagranicznych

S2A KO6

52 KI5
jest przygotowany do pelnienia funkcji wsp6lorganizatora przedsigwzigcia

o charakterze ekonomicznym
S2A KO7

52 KI6
potrafi partycypowad w planowaniu i przewidywaniu efekt6w
ekonomicznych przedsigwzi96 gospodarczych

S2A KO7



Zal4cznik nr 16

do tjch$aly nr 1228

Senalu IJniwcrs]letu w Bialymstoku
z dnia 25 kwiotnia20l2 roku

EFEKTY KSZTAI-CENIA

dla kierunku zarz4dz \ie

studia pierwszego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w zanqdzanie nale2y do dyscypliny natk o zarz4dzaniu w dziedzinie nauk

ekonomicznych w ramach obszaru ksztalcenia nauki spoleczne. Dobrze wpisuje sig w ten obszar

ksztalcenia albowiem wiedza i umiejgtnoSci zdobywane podczas studi6w na kierunku zarz4dzanie

odwoluj4 sig nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii
i nattk o zarz4dzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak socjologia czy prawo.

ObiaSnienia oznaczei:

K (przed podkreSlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno6ci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spoiecznych
SIA - el'ekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia

efi ksztalcenia030l ko - numer elektu

Syrnbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
za rzqdza n ie absolw entz

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
ma podstawow4 wiedzq w zakresie nauk o zarzqdzaniu, ich miejscu
w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk

slA W0l

K W02
posiada podstawow4 wiedzg na temat typtiw system6w (ustroj6w)
gospodarczych oraz ich historycznej ewolucji

slA W02
slA w09

K W03
ma podstawowe wiedzg odnorinie powstawania, funkcjonowania,
przeksztalcania i rozwoju organizacj i gospodarczych

slA w02

K W04 zna rodzaje struktur podmiot6w gospodarczych i innych organizacji slA W02

K W05
posiada elementarn4 wiedzq o rodzajach relacji zachodzqcych migdzy
organizacjami w skali krajowej, m igdzynarodowej, migdzyku lturowej

slA w03

K W06
zna podstawowe relacje migdzy podmiotami gospodarczymi a innymi
organizacjami, w tym instytucjami spolecznymi tworz4cymi ich otoczenie

slA w03

K W07
ma wiedzg na temat wiqzi spolecznych wystepujqcych w ramach organizacji
oraz rzqdzqcych nimi prar.r idlouo(ci

slA_w04
slA w08

K W08
ma wiedzq na temat wigzi spolecznych wystppujqcych w ramach relacji
rynkowych oraz rz4dz4cych nimi prawidlowo ci

s r A_w04
slA w08

K WOg
ma podstawow4 wiedzp o czlowieku jako tw6rcy struktur spolecznych
i zasad ich funkcionowania

slA w05

K Wl0 ma wiedzq na temat zachowaf czlowieka i zna narzgdzia sfu2qce

modvfi kowan iu tvch zachowari
slA w05

K Wll zna standardowe metody statystyczne i narzgdzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezenracj i danych ekonomicznych i spolecznych

slA w06



K Wl2
zna typowe metody i narzedzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do

opisu poszczeg6lnych obszar6w dzialalno{ci organizacji oraz proces6w

w nich i migdzy nimi zachodzqcych
stA w06

K Wl3

ma wiedzE o normach i regulach (organ izacyjnych, etycznych i prawnych)
organizuj4cych struklury i instytucje spoleczne i rz4dz4cych nimi
prawidlowoiciach oraz o ich 2r6dlach, naturze, zmianach i sposobach

dzialanta

SIA WO7

K Wl4
posiada wiedzE o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach

zmian zachodzqcych w ich strukturach oraz czynnikach detenninujqcych
pzyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian

slA w08

K Wl5 ma wiedzg o poglqdach na temat organizacji i ich historycznej ewolucji SIA WO9

K Wt6 zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
przemyslowej i prawa autorskiego

slA wt0

K Wl7 zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
orzedsiebiorczoSci

SIA WII

K WI8
posiada wiedzp o podstawowych sposobach ewidencji dzialalno5ci
gospodarczej

slA Wl I

UMIEJETNOSCI

K UOI

potrafi prawidlowo analizowai i interpretowai przyczyny i przebieg

konkretnych procestrw i zjawisk spolecznych (w tym: gospodarczych,
prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk

o zarzqdzaniu

SIA
SIA

_u01
u03

K UO2

potrafi pozyskiwai dane do analizowania i prognozowania konkretnych
proces6w i zjawisk spolecznych (w tym: gospodarczych, prawnych,

kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod
i narzgdzi w zakresie dyscypliny nauk o zarzqdzaniu

SIA
S1A

_u02
u04

K UO3

posluguje siE systernami normatywnymi oraz wybranymi normamt

i regulami prawnymi w celu rozwiq4,'rvania problem6w z zakresu

zarzqdzanta

SIA UO5

K UO4

posluguje sig systemami normatywnymi oraz wybranymi normaml

i regularni moralnymi w celu rozwiqTywania problem6w z zakresu

zav4dzania
SIA UO5

K UO5

potrafi wykorzystywai zdob)'te wiedzg z zakresu nauk o zarzqdzaniu
i dziedzin komplementamych w podejmowaniu decyzji i rozwiqTywaniu
problem6w w pracy zawodowej

SIA UO6

K UO6

wykorzystuje zdobytq wiedzg z zzkresu nauk o zarz4dzaniu i dziedzin
komplementamych do analizy i rozstrzygania konkretnych problem6w,
proponujqc odpowiednie ich rozw iqzania

SIA UO7

K UO7
potrafi prawidlowo analizowai i interpretowa6 zjawiska spoleczne

zachodzqce w organizacji ijej otoczeniu
SlA UO8

K UO8
posiada umiejgtno5i rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych

dla dyscypliny nauk o zarz4dzaniu
S1A UO8

K UOg

potrafi przygotowai prace pisemne i prezentacje multimedialne poSwigcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarzqdzania

i dyscypl in komplementarnych
S1A UO9

K UIO
potrafi wla5ciwie dobierai i weryfikowad materialy 2r6dlowe do
przygotowyr.r ania prac pisemnl ch

SIA UO9

K UII
posiada umiej gtno6i opracowania dokument6w nx iqzany ch z aktywnorici4
orsanizacii

SIA UO9

K UI2
potrafi przygotowai wypowied2 ustn4 po6wigconq konkretnemu zagadnieniu

z zakresu dyscypliny nalk o zarzqdzania i dyscyplin komplementarnych
SIA UIO

K UI3
potrafi wla5ciwie dobierai i weryfikowa6 materialy 2r6dlowe do
przygotowywania wyst4pieri ustnych

SIA UIO



K I.J I4
poslugu.ie sig jqzykiem angielskim w zakresie zarzqdzania na poziomie
odpowiadajqcyrn wymaganiom okreSlonym dla poziomu 82 Europejskiego

Systemu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego
SIA UII

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

K KOI
ma riwiadomoSd poziomu swojej wiedzy i umiejqtnoSci oraz rozumle
potrzebg stalego uczenia sig, ze wzglgdu na dynamikp procesow rynkowych i
spolecznych zachodzqcych w ivr iecie

SIA KOI

K K()2 potrafi pracowad w grupie, przyj mujqc w niej r62ne role SIA KO2

K KO3
potrafi odpowiednio okreilii priorytety slu24ce realizacji zadaf wlasnych
izespolu

SIA KO3

K KO4
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwi4zane z aktywnoSci4
w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

SIA KO4

K KO5
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych
uwzglgdniajqc aspekty prawne i ekonomiczne

SIA KO5

K KO6 potrafi samodzielnie uzupelniad i doskonalic nabyq wiedzg i umiejgtno6ci SlA KO6

K KO7
wykazuje postawQ kreatywno5ci, innowacyjno$ci i przedsiEbiorczo5ci

w podejmowanej aktywno(ci spoleczno-gospodarczej
SIA KO7



7.alq. ikt l7
do ljchwaly nr 1228

Scnatu lJniwcrsytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwictnia 20l2 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

d la kierunku zarz4dzanie

studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w Zarz4dzanie nale?y do dyscypliny nauk o zarz4dzaniu w dziedzinie nauk

ekonomicznych w ramach obszaru ksztalcenia nauki spoleczne. Dobrze wpisuje sig w ten obszar

ksztalcenia albowiem wiedza i umiejEtnoSci zdobywane podczas studi6w na kierunku Zarz4dzanie

odwoluj4 siE nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii
i nauk o zarzqdzaniu. ale i dyscyplin pokrewnych, takichjak socjologia czy prawo.

Obia5nienia oznaczef:

K (przed podkreSlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejptnodci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A ef'ekty ksztaicenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia
0 ksztatcenil 03i ne - numer efektu ta

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoficzeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
za rzqdza n i e absolw entz

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
ma rozsze-zonq wiedzE w zakresie nauk o zarzqdzaniu, ich miejscu

w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk
s2A W01

K W02 ma rozszerzon4 wiedzg na temat system6w (ustroj6w) gospodarczych s2A W02

K W03

rta rozszerzonq wiedzg na temat powstawania, funkcjonowanta,
przeksztalcania i rozwoju organizacji gospodarczych oraz czynnikach
deterrninujqcych pruyczryny. przebieg" skalE, a takze konsekwencje tych
zmian

s2A W08

K W04
posiada poglgbionq wiedzq o wybranych relacjach zachodzqcych migdzy
organizacjami w skali krajowej i migdzynarodowej oraz rnigdzykulturowej

s2A W03

K W05
ma poglgbion4 wiedzE na temat r6znych rodzaj6w wigzi spolecznych

istniej4cych w ramach organizacji oraz o wystppuj4cych mipdzy nimi
nrawidlowoiciach

s2A W04

K W06
ma poglgbion4 wiedzg na temat wigzi spolecznych wystgpuj4cych
w ramach relacii rvnkowvch

s2A W04

K W07
ma rozszerzonq wiedzg o czlowieku jako tw6rcy struktur spolecznych

i zasad ich funkcionowania
s2A W05

K W08
ma poglEbionq wiedzg na temat zachowafi czlowieka i zna narzpdzia

slu24ce modyfi kowaniu tych zachowaf
s2A W05

K W09
zna w spos6b poglgbiony wybrane metody starystyczne i narzpdzia

informagczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych
i soolecznvch

s2A W06



K Wl0
ma poglQbion4 wiedzg w zakresie metod i narzidzi opisu oraz technik
pozyskiwania danych wla6ciwych w dyscyplinie nauk

o zarzadzanitr
s2A W06

K WII

ma pogigbionq wiedzg o normach i regulach spolecznych (w tym:
organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujqcych struktury
i instytucje spoleczne i rz4dz4cych nimi prawidlowoiciach oraz
o ich 2r6dlach, naturze, zmianach isposobach dzialania

s2A W07

K Wl2 ma poglEbion4 wiedzg na temat przemian zachodz4cych w otoczeniu
organizacji

s2A W08

K W13
ma pog.lqbion4 wiedzq o pogl4dach na temat organizacji i ich historycznej
ewolucji

s2A W09

K Wl4 zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasno6ci
przemyslowej i prawa autorskiego

s2A Wl0

K WI5 rozum ie kon ieczn o6(, zarz4dzania zasobam i wlasnoici intelektualnej s2A Wl0

K WI6
zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
nrzedsiebiorczoSci

s2A Wlr

UMIEJETNOSCI

u0lK
potrafi prawidlowo interpretowa6 i wyja5niai zjawiska spoleczne
i relacje migdzy nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarz4dzanit

s2A UOl

K UO2

potrafi wykorzysta6 wiedzg teoretycznq do opisu i analizowania ptzyczyn
i przebiegu proces6w i zjawisk spolecznych w zakresie dyscypliny nauk

o zarz4dzaniu

52A_U02
S2A UO3

K U()3
potrafi formulowai wlasne opinie i dobiera6 krytycznie dane

i metody analiz w zakresie dyscypliny nauk o zarzqdzaniu
S2A UO2

K UO4
potrafi wladciwie analizowai przyczyny i przebieg procesow

i zjawisk spolecznych w zakresie dyscypliny nauk o zarzqdzanit
S2A UO3

K UO5

potrafi formulowai wtasne opinie na ten temat pnyczyny
i przebiegu proces6w izjawisk spolecznych w zakresie dyscypliny nauk

o zarzadzanit
S2A UO3

K UO6
potrafi stawiad proste hipotezy badawcze w zakresie dyscypliny nauk

o zarz4d,zaniu ije weryfikowa6
S2A UO3

K UO7

potrafi prognozowa6 i modelowa6 zlozone procesy spoleczne

z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzgdzi w zakresie

dyscypliny nauk o zarzqdzanit
S2A UO4

K UO8

potrafi poslugiwai sig systemami normatywnymi oraz wybranymi normami
i regulami prawnymi w celu rozwiqzywania problem6w
z zakresu zarz4dzania

S2A UO5

K UO9

potrafi poslugiwai sig systemami normaliwnymi oraz rvybranymt normaml
i regulami etycznymi w
z zakresu zarzqdzania

celu rozwi4zywania problem6w S2A U()5

K UIO
potrafi wykorzysta6 w praktyce i w pracach badawczych zdobyt4 wiedzg

z okre5lonego obszaru nauk o zarz4dzaniu
S2A UO6

K UII potrafi poddai krytyczne.i analizie przydatnoSi i skuteczno56 stosowanej
w praktyce wiedzy

S2A UO6

K UI2
wykorzystuje zdoby4 wiedzg z zakresu nauk o zarz4dzanit
i dziedzitl komplementamych do proponowania rozwt4zah
i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problem6w

S2A UO7

ul3K rozumie i potrafi analizowad zjawiska spoleczne S2A UO8

K UI4
potrafi zastosowai metody badawcze z zakresu dyscypliny
o zarzqdzaniu do poglgbionej teoretycznie oceny zjawisk spolecznych

nauk
S2A UO8

ul5K
posiada poglqbionq umiejqtno6d przygotowania r62nych prac pisemnych

z zakresu dyscypliny nauk o zarz4dzaniu w jgzyku polskim i jpzyku

ansielskim
S2A UO9



K U16
posiada poglqbionq umiejQtnoSC przygotowania wystqpiefi ustnych
z zakresu dyscypliny nauk o zarz4dzaniu w jqzyku polskim i jqzyku

aneielskim
S2A UlO

K LJtT

posluguje siE jqzykiem angielskim w zakresie zarzqdzania na poziomie

odpowiadaj4cym wymaganiom okredlonym dla poziomu 82+
Europejskiego Systernu Opisu Ksztalcenia Jgzykowego

S2A UIO

KOMPETENCJE SPOLECZNf,

K KOI
ma SwiadomoSi poziornu swojej wiedzy i umiejgtnoSci, rozumie potrzebE

ci4glego doksztalcania sig zawodowego i rozwoju osobistego ze wzglgdu
na dynamikg proces6w rynkowych i spolecznych zachodz4cych w Swiecie

S2A KOI

K KO2 potrafi inspirowai i organizowai proces uczenia sig innych os6b S2A KOI

K KO3
potrafi pracowa6 w grupie, przyjmuj4c w niej r62ne role,

w szczeg6lno6ci rolg przyw6dcy
S2A KO2

K KO4
potrafi odpowiednio okreSli6 prioryety sluZqce realizacji zadali wlasnych

izespolu
S2A KO3

K KO5
prawidlowo identyfiku.je i rozstrzyga dylematy zwi4zane z aktywno6ci4
w otoczeniu spoleczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

S2A KO4

K KO6
jest przygotowany do udzialu w opracowywaniu projekt6w spolecznych

oraz potrafi przewidywai wielokierunkowe skutki takiej aktywno5ci
S2A KO5

K KO7
potrafi sarnodzielnie i krytycznie uzupelniai idoskonali6 nabyt4 wiedzq

i umiejgtno6ci rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A KO6

K KO8
wykazuje postawQ kreatywnoSci, innowacyjno6ci i przedsigbiorczo6ci

w podejmowanej aktywnorici spoleczno-gospodarczej
S2A KO7


