
Uchwala nr 1436

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 19 czerwca 2013 r.

anieniajqco lJchwalq nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Biatymsloku
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie okreilenia elektdw ksztalcenia

dla kierunkriw studitiw prowadzonych w Uniwersytecie w Bialymstoku,
w zakresie efektdw ksztalceniu dla kierunku biologia, chemia i ochrona irodowiska

Na podstawie art. I I usta*ry z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie uryzszym

(tj. Dz. U. z 2012 r. po2.572,zpoLn. zrrt.) w zwiq3ku z$2 rozporz4dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniaj4cego tozpotzqdzenie w sprawie

warunk6w prowadzenia studi6w na okreSlonym kierunku i poziomie ksztalcenia (Dz- U. poz.

983) uchwala sig, co nastEpuje:

$r
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastqpuj4ce zmiany w Uchwale nr 1228

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie okreilenia e/ektiv)

kszlalcenia dls kierunk6w studiriw prowadzony w Uniwersylecie w Bialymstoku:

l\ Zalqcznik nr 1 - okredlajqcy efekty ksztalcenia dla kierunku biologia, studia

pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone

w Zalqczniku nr I do niniejszej Uchwaly,
2) Zal4cznlk nr 2 - okre5lajqcy efekty ksztalcenia dla kierunku biologia, studia drugiego

stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone w Zalqczniku nr 2

do niniejszej Uchwaly,
3) Zatqcznik nr 3 - okre3lajqcy efekty ksztalcenia dla kierunku chemia, studia

pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone

w Zalqczniku nr 3 do niniejszej Uchwaiy,
4) Zal4cznik nr 4 okre6laj4cy efekty ksztalcenia dla kierunku chemia, studia drugiego

stopnia - profil og6lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okreSlone w Zal4czntku nr 4

do ninie.isze.i Uchwaly,
5) Zalqcznik nr l0 - okreSlajqcy efekty ksztalcenia dla kierunku ochrona Srodowiska,

studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki, otrzymuje brzmienie okeSlone
w Zal4czniku nr 5 do niniejszej Uchwaly.

Q2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

ProJ dr hab. Leonard Etbl



Zalitcznik nr I

do Ljchwal)'nr 1436

Scnalu []t|i$crsylelu w Biall"mstoku
z dnia l9 czcrwca 20ll r
okrcilai4cy brzmienie
Zalqcznik nr I

do LJchwaly nr 1228

Senatu IJniwc.sytctu \ Bial]mstoku
z dnia 25 k$ ictnia 20 | 2 r.

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku biologia

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakad€micki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w biologia o profilu og6lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia

w zakresie nauk przyrodni czych, dziedzinie nauk biologicznych. Kierunek obejmuje zjawiska

i procesy zachodz4ce na wszystkich poziomach przyrody o2ywionej. Ksztalcenie na kierunku

biotogia 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, umiejEtnoSci

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

ekologia, mikrobiologia, ochrona Srodowiska.

Obia6nienia oznaczeft:

K (przed podkreslnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno5ci
K (po podkreSlniku) kategoria kompetencji spolecznych
PIA ef'ekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w
pierwszego stopnia
0 l'ektu ksztalceniI 03 ako - numer e

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
biologia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
przyrodniczych

WIEDZA

K WOl opisuje jedno6i i r62norodno66 organizm6w P lA WOl

K W02
wskazuje powi4zania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami
prryrodniczyrri oraz aklualne problemy badah biologicznych

PIA WO4

K W03
opisuje zasady organizacji irycia na poszczeg6lnych poziomach stosujEc

wla(ciw4 terminologig

PIA W05
PtA W04

K W04 opisuje podstawowe struktury kom6rkowe pod wzglqdem budowy i funkcji
PIA
PIA

w04
w05

K W05 charakteryzuje podstawowe rodzaje tkanek, organ6w, narz4d6w _w04
w05

PIA
PIA

K W06
charakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne zachodz4ce

w organizmach 2ywych

PIA W0l
PIA W04
PIA W05



K W07
objadnia podstawowe zasady dziedziczenia i prawidlowosci ewoluc.ii

orsanizm6w

PtA W02
PIA WO4
PIA WO5

K W08
charakteryzuje poszczeg6lne grupy organizrn6w zgodnie z podzialen
systematycznym

PIA WO4
PtA W05

K W09
identyfikuje zasadnicze procesy ksztaltuj4ce populacje, biocenozy

I eKosvstemv
PtA WOl

K WIO
laboratoriach
podstawowe

charakteryzuje podstawowe metody stosowane

biologicznych, biochemicznych i biologii rnolekularnej
reguly, melody i techniki prowadzenia badan tereno*ych

oraz PtA W07

K Wll opisuje podstawowe formy i metody ochrony Srodowiska uwzglgdniaj4c

zasady zr6wnowaZonego rozwoju w skali lokalnej, regionalnej, globalnej
PIA W04

K Wl2
identyfi kuje podstawowe narzpdzia statystyczne i informatyczne niezbgdne

do opisu proces6w przyrodniczych ipodaje ich przyklady
PtA W02
P rA W06

K W13
wyja(nia najwaZniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne bEdqce

podstawq proces6w biologicznych
PlA W03

K WI4 obja6nia techniki inZynierii genetycznej oraz biotechnologii w odniesieniu do

zastosowaf praktycznych
P lA W08

K W]5
identyfikuje uwarunkowania i problemy spoleczno-gospodarcze

funkcjonowania nauk biologicznych szczeg6lnie w aspekcie

bior62norodno:ici i najnowszych osiqgni96 biotechnologii
Pr A W08

K Wl6
wymienia podstawowe zasady prawne dotycz4ce bezpieczeistwa i higieny
pracy, ergonomii i ochrony wlasnoSci intelektualnej

PrA W09
PIA Wr0

K Wt7
tlumaczy podstawy ekonomii, w tym zasady tworzenia i funkcjonowania
przedsigbiorstw w realiach gospodarki wolnorynkowej

PIA WII

UNTIEJETNOSCI

K UOI
wykorzystuje podstawowe narzgdzia laboratoryjne i urzqdzenia Pomrarowe w

celu wykonania prostych badari fizycznych, biologicznych i chernicznych
PIA UOI
PIA UO6

K I.JO2
stosuje standardowe metody badari terenowych w opisywaniu procesow

biolosicznvch

PIA UOI
PIA UO6

K UO3
wykorzystuje wiedzg dotyczqc4 podstawowych szlak6w biochemicznych
w celu wykazaniajednoSci i r62norodno6ci organizm6w 2ywych

PIA UO]
P IA UO2

K UO4
Identyfikuje gatunki roSlin i zwierz4t charakterystyczne dla ekosystem6w

i biorn6w w odniesieniu do cech drodowiska
PIA UO6

K UOs

stosuj4c klucze rozpoztaje cechy podstawowych grup systematycznych
grzyb6w, ro5lin i zwierzqt z uwzglgdnieniem gatunk6w zagroZonych

ichrorrionych
P IA UO4

K UO6
stosuje podstawow4 terminologig naukow4 w jqzyku ojczystym i obcym na

poziomie 82 w celu opisu zjawisk z dziedziny nauk biologicznych

PIA UO8

PIA UO9
PIA UIO
PIA UI2

K UO7

posluguje sip podstawow4 literatur4 fachow4 w jgzyku ojczystym oraz

posilkuje sig prost4 terminologi4 specjalistycznq w jqzyku obcym na

noziomie 82

PlA UO7

PIA UIO
PIA U12

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

aktual izowania i syntetyzowan ia
PIA UI I

K UOg
pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje i wykonuje proste zadania

bad awcze wykorzystuj 4c r 62ne 2r6dla i nformacj i

PIA UO3

PIA UO4

K UIO
posluguje sig podstawowymi narzpdziami statysrycznymi i technikami
informatycznymi w celu opisu wynik6w doSwiadczeri, analizy danych iopisu
ziawisk

PIA UOs

PIA UO7

K UII wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentac.ii wynik6w badari,

opinii i teorii naukowych

PIA UO3

PIA UIO



K U12
przeprowadza obserwacje terenowe i laboratoryjne oraz prowadzi ich

dokumentacie
PIA UO6

K r.Jl3
stosuje terminologig dotycz4c4 ochrony Srodowiska i edukacji

6rodowiskowej w pracy ze specjalistami oraz przedstawicielami Srodowiska

lokalneso

PIA UO8

K UI4
stosuje wiedzg dotycz4cq metodologii badah biologicznych w kontaktach

z przedstaw icielami roZnych instyucji
P IA UO4

PIA UO8

K UI5
przygotowuje zestawienia i

iterenowych
npofty z wykonywanych analiz laboratoryjnych PIA UO7

K UI6 stosuje zasady ergonomii, bezpieczeistwa i higieny pracy podczas

wykonywania powierzonych mu zadati
PIA UOI

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
wykazuje zainteresowanie podstawowyrni zjawiskami i procesami

biologicznymi
PIA KOI

K KO2 pracuje samodzielnie i zespolowo w rozwi4zywaniu problem6w PIA KO2

K KO3 krytycznie analizu.je informacje z r6Znych 2r6del oceniajqc ich wiarygodno56 PIA KO4

K KO4
wykazuje postawQ otwartq w stosunku do otoczenia wynikaj4c4 ze

znajomo5ci podstawowych proces6w biologicznych
PIA KOI
PIA KO4

K KO5 wykonuje zadania wynikaj4ce z podzialu obowi4zk6w pracy w grupie PIA KO2

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

PIA KO4

K KO7
jest przygotowany do bezpiecznego dzialania takZe w stanach ekstremalnych,

szczegofnie zagrolenia zdrowia i Lycia
PIA KO6

K KO8
jest Swiadomy wzrastaj4cego poziomu wiedzy z iego dziedziny i wykazuje
potrzebg do ci4glego samodoskonalenia

PIA KOI
PIA KO5

PIA KO7

K KO9 szanuje praca wlasn4 oraz innych czlonk6w zespolu PIA KO3

K KIO
wykazuje postaw€ otwartq w dostosowaniu do zmian w Zyciu zawodowym
isoolecznvm

PIA KOI
PIA KO5

K KII dziala w spos6b przedsigbiorczy w rozwi4zywaniu problem6w w pracy

zawodowej
PIA KO8



T.alqcziik ff 2

do tJchwaly nr 1436

Senatu IJnirversl tctu rv Bial]mstoku
z dnia l9 czcrwca 2013 ..
okreslai4cy brzmienic
'/.alEcznika nr 2
do tjch$al) nr 1228

Senatu Llnirvcrsytetu $ llialymsbku
z dnia25 kwictnia 2012 r

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku biologia

studia drugiego stopnia - profil 0g6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w biologia o profilu o96lnoakademickim naleZy do obszaru ksztaicenia

w zakresie nauk przyrodni czych, dziedzinie nauk biologicznych. zaktes kierunku obejmuje

zjawiska i procesy wystQpuj4ce na wszystkich poziomach przyrody 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 uzyskuie

poszerzonQ wiedzg, umiejEtnosci i kompetencje z takich dyscyplin obszaru nauk przyrodniczych
jak biochemia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona Srodowiska.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U kategoriaumiejptnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
P2A efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w

drugiego stopnia
ksztaicenia01.02, 03 i koleine - numer elektu

Symbol

OPIS KIf, RUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
bioktgia zbsolwentz

Odniesienie do
€fekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresic

nauk
przyrodniczych

WIEDZA

K WOI
opisuje jedno66 i r62norodnoS6 organizm6w z uwzglpdnieniem zlo2onoSci

proces6w i zjawisk przyrodniczyclr
P2A W0l

K W02
wskazuje powiqzania mipdzy dyscyplinami biologicznymi stawiajqc

i rozwiqzuj4c problemy badawcze

P2A WOl
P2A W02

K W03 opisuje procesy kom6rkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym
w02
w03

P2A_
P2A

K W04
przedstawia analizg por6wnawcz4 mechanizm6w funkcjonowania

organizmow na r62nych poziomach organizacji
P2A
P2A.

w02
w04

K W05 charakteryzuje wzajemne powiqzania organizm6w ze Srodowiskiem
P2A
P2A,

w02
w05

K W06 objaSnia zlo2ono56 funkcjonowania wybranych grup organizm6w
T'24
P2A

w02
w05

K W07
wyjaSnia znaczenie poglqd6w red ukcjon istycznych i holistycznych

w rnetodologii badari brologicznych

P2A W04
P2A W07



K W08
obja6nia zasady specjacji i ewolucji organizm6w 2ywych w Swietle

aktualnvch wvnik6w badai
P2A W05

K W09
wskazuje wsp6lzale2no6ci proces6w metabolicznych i genetycznych na

roZnych poziomach organ izacj i 2ycia
P2A W05

K Wt0 podaje kq,teria doboru zaawansowanych metod stafystycznych

odpowiadaj4cych postawionym problemom badawczym
P2A W06

K Wll dobiera nowoczesne metody stosowane w planowaniu laboratoryjnych
i terenowych badai biologicznych

P2A W07

K Wt2 wvlicza koszw orowadzenia badafi i podstawowe 2r6dta ich finansowanra P2A W08

UMIEJ4TNOSCI

K UOI
wykorzystuje zaawansowane narzidzia laboratoryjne i urz4dzenia

pomiarowe w celu rozwiqzywania problem6w badawczych
P2A UOI

K L]02
dobiera adekwatne do postawionych cel6w metody badawcze w analizach

przyrodniczych i interpretuie uzyskane wyniki
P2A_
P2A

u0l
u06

K UO3
r.r'ykorzystuje literaturg naukowq z r6znych dyscyplin biologicznych
w jqzyku polskim i angielskim

P2A UOz

K UO4
opisu.ie z wykorzystaniem danych empirycznych uklady ekologiczne
poczqwszy od poziomu populacj i

P2A UO4

P2A UO6

K tJ05
biegle posluguje sig terminologi4 naukowq w jqzyku ojczystym i obcym

w celu przygotowania opracowati z dziedziny nauk biologicznych
P2A
P2A

u09
u12

K UO6

posluguje sip specjalistyczn4 terminologi4 naukow4 w jgzyku ojczystym
iobcym w zakresie swoich zainteresowaf naukowych podczas wyst4pieri

ustnych

P2A_
P2A

u08
ut0

K UO7
samodzielnie planuje wlasnq karierq naukow4 lub zawodow4
wykorzystujqc posiadanq wiedzE interdyscypl inarnq

P2A UII

K UO8 pisze prace badawcze z zakresu studiowanej dyscypliny P2A U09

K UO9

posluguje sig zaawansowanymi narzgdziami statystycznymi i technikami
informatycznymi w tym multimedialnymi w celu prezentacji wynik6w
wlasnych doSwiadczen, analizy danych iopisu zjawisk

P2A UO5

PzA U01

K UIO
stosuje wiedzg dotyczqcq metodologii badari biologicznych i zasad bioetyki
w pracach badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego

P2A UO4

K UII formuluje wnioski na podstawie danych z literatury i uzyskanych wynik6w
analiz laboratoryjnych

P2A UO6

P2A UO7

K UI2 ocerria krytycznie i weryfikuje informacje pochodzqce z r62nych 2r6del w
tyrn elektronicznych baz danych

P2A UO3

KOMPETENCJE SPOI,ECZNE

K KOI
rvykazuje biegl4 znajomod6 zjawisk i proces6w biologicznych oraz potrafi
popularyzowa6 posiadan4 wiedzq wSr6d innych

P2A KOI

K KO2
pracuje samodzielnie i zespolowo nad rozwi4zywaniem problem6w

biolosicznvch
PzA, KOz

K KO3
interpretuje procesy izjawiska biologiczne w oparciu o dane empiryczne

w kontaktach zawodowych i pozazawodowych
P2A KO4

K KO4
orJpowiedzialnie planuje zadania, szanuje pracg wlasn4 i innych czlonk6w

zespolu

P2A
P2A

K02
K03

K KO5
jest przekonany o potrzebie systematycznego zapoznawania sig

z naj nowszymi osi4gnigciami wiedzy
P2A-KO5
P2A KO7

K KO6
ocenia zagroZenia i postgpuje zgodnie z zasadami bezpieczeristwa podczas

wykonywania zadati
P2A KO6

K KO7 stosuje zasady bioetyki w 2yciu codziennym i pracy zawodowej P2A KO4

K KO8
wykazu.je postawQ otwart4 w stosunku do praktycznego zastosowanla

wiedzy przyrodniczej
P2A KO7

K KO9 dziala w spos6b przedsigbiorczy w rozwiqzywaniu problem6w P2A KO8



lalqcznik nr 3
do tjch\\aly rr 1436

Scnatu Uni\vcrs)letu \r llial) mstoku
z dnia l9 czcrwca 2013 r.

okreslai4cy brzmienie
lz,alqcznika nr 3
do Uch\\alt, nr 1228

Senatu [Jniwcrsltetu !v l]tal)'mstoku
r dnia 25 kwictnia 2012 r

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku chemia

studia pierwszego stopnia - profil 0g6lnoakademicki

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 obe.imuje wiedzE

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

zachodz4cych w srodowisku, na podstawie kt6rej ksztaltowana jesr wiedza o swiecie i jego

prawach. Przedstawiane s4 r6wniez praktyczne zastosowania wiedzy chemicznej

w przemyslowych procesach technologicznych. Ksztalcenie na kierunku chemia wymaga

znajomosci podstaw nauk przyrodniczych, w tym biologii, biochemii ortv nauk Scislych, w tym

matematyki i fizyki, co jednak nie decyduje o umiejscowieniu chemii na pograniczu obszar6w

wiedzy. W progrzrmie studi6w na kierunku chemia znajduj4 zastosowanie nauki w takich

dyscyplinach jak biologia, biochemia, chemia Srodowiska, technologia chemiczna, z dziedziny nauk

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

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreslnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umiejEtnoSci
K (po podkre5lniku) - kategoria kompetencji spolecznych
XIA - efekty ksztalcenia w ob szarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w pierwszego

stoonia
cenla0l 03 i koleine - numer efektu ksztal

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
chemin a.bsolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
Scistych

WIEDZA

K WOl
ma wiedzg z matematyki, fizyki i chemii pozwalaj4cq na wyja(nianie
podstawowych pojEi, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

XIA
XIA
XIA

w0l
w02
w03

K W02
posiada wiedzg z podstawowych dzial6w chemii pozwalaj4c4 na

poslugiwanie sig terminologiq i nomenklaturq chemicznq oraz tworzenia
wzor6w sumarycznych i strukturalnych

xtA wOt

K W03
opisu.ie stany skupienia materii, budowg atomu, wlaSciwo5ci pierwiastk6w
i zwiazk6w chemicznvch

xtA w0l

K WO4
charakteryzuje podstawowe typy reakcj i chemicznych, ich mechanizmy

oraz reaktvwnoS6 zwi4zk6w chemicznych

xrA wol
x tA w03

K W05
objaSnia zwi4zki pomigdzy budow4 molekularn4 a wlaSclwosclaml

rnakroskopourymi otaczajqcej materii, w tym opisuje wplyw oddziatywari
m igdzyczasteczkowych na budowg uklad6w molekulamych

xtA wol
x rA w03



K W06
charakteryzuje r6wnowagi w roztworach, opisuje wla6ciwo:ici chemiczne

wybranych kation6w i anion6w oraz

iako6ciowei i ilo6ciowei
metody klasycznej analizy xlA w0l

K W07
wyja$nia budowg zwiqzkow organicznych, podstawowe zasady izolowania,
oczy szczania i identyfi kaci i zwi4zk6w organ icznych

XIA WOI

K W08
defi niuje podstawowe poj gcia dotyczqce chemii fi zycznej, termodynamiki,
elektrochemii, r6wnowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii oraz

opisuie powi4zanie ich z innymi dziedzinami nauki

xtA wol
X ]A WO3

K W09

zna podstawowe metody kwantowomechaniczne stosowane do opisu

budowy i wlaSciwoSci cz4steczek , posluguje sig podstawowym

oprogramowaniem i metodami obliczeniowymi w rozwi44iwaniu
Dodstawowych problem6w z zakresu chemii

XIA WOI
x tA w02
x tA w04

K Wt0 wyrrienia wlaSciwo6ci oraz sposoby przemyslowego otrzymywanla
i analizy produktow chemicznych i material6w specjalnego przeznaczenla

xrA w0l

K Wll wybiera odpowiednie narzpdzia informatyczne do oceny statystycznej

wynik6w eksperymentu, obliczeli i przygotowania prezentacji
XIA WO4

K Wt2
wyja6nia podstany budowy i dzialania aparatury pomiarowej i sprzptu

chemicznego
x tA w05

K Wl3
wymienia podstawowe zasady bezpieczehstwa i higieny pracy oraz metody

itechniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej
x lA w06

K W14
interpretuje aspekty prawne i etyczne zwiEzane z ochron4 wlasnoSci

intelektualnej, przemyslowej i prawa autorskiego, potrafi korzysbe
z zasob6w informacji patentowej i literatury fachowqi

x tA w07
x tA w08

K Wl5
ptzytacza o96lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

orzedsiebiorczo5ci wykorzystuiqcei wiedzg z zakresu chemii
x tA w09

UMIEJETNOSCI

K UOI
identyfikuje i rozwi4zuje problemy chemiczne w oparciu o zdobyt4 wiedzg,
planuie i wykona proste badania do6wiadczalne

XIA UOI
XIA UO]

K UO2

posiada podstawowe umiejgtno6ci syntezowania, izolowania, oczyszczania

i analizowania skladu jako6ciowego i ilo6ciowego oraz okre5lania struktury
zwiqzk6w chemicznych
i instrumentalnych

z zastosowaniem metod klasvcznych
X 1A UO2

XIA UO3

K U()3
posluguje siE aparatur4 naukow4 i sprzgtem laboratoryjnym podczas

wykonywania eksperyrnent6w chemicznych
X IA UO2

K UO4
interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperyment6w, krytycznle ocenta

wyniki, szacuie blgdy pomiarowe, sporz4dza sprawozdania i raporty
XIA UO]
XIA UO4

K UO5
stosuje podstawowe metody statystyczDe i techniki infonnatyczne do

interpretacii proces6w chemicznych i analizy danych eksperymentalnych
XIA UO4

K UO6
pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowania wybranych
problem6w chemicznych

XIA UO5

K UO7
potrafi w spos6b populamy przedstawi6 okre:ilone informacje z dziedziny
chemii

XIA UO6

K TJOS uczv sie samodzielnie wybranych zagadnieli X IA UO7

K r..J09
przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii wjEzyku polskim i obcym
stosui4c podstawowe programy komputerowe

XIA UO8

K UIO

prezentuje wyst4pienia ustne w jpzyku polskim lub obcym dotycz4ce

zagadnieri szczeg6lowych z wykorzystaniem fachowej literatury oraz

kornunikuje siQ w tym jEzyku na poziomie 82 Europejskiego Systemu

Ooisu Ksztalcen ia Jezykowego

XIA UO9

xlA tJ l0

KOMPETENCJf, SPOLECZNE

K KOI
rozumie potrzebg podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

poprzez uczenie siE przez cale 2ycie, samodzielne wyszukuje informacje w

literaturze w iezyku polskim iobcym

XIA KOI
XIA KO5

K KO2
interesuje siq podstawowyrri procesami chemicznymi zaclrodz4cymi w

Srodowisku
XIA KOI

K KO3 przyimuie r62ne role podczas pracy w grupie X IA KO2

K KO4
rozumie koniecznos6 systematycznej pracy nad projektami o charakterze

dlugofalowvm

XIA
XIA

K03
K05

K KO5 iesl odpowiedzialny za bezpieczeirstwo pracy wlasnej i innych XIA KO4



K KO6 rcalizuie zasady uczciwoSci intelektualnej i post€powania etycznego XIA KO4

K KO7

rozumie potrzebg popularno-naukowego przedstawiania wybranych

zagadnieh chemicznych i propagowania najnowszych osi4gnig6 chemii
oraz krylycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach,

szczes6ln ie z zakresu chemii

K06XIA

K KO8 mvSli i dziala w spos6b przedsiQbiorczy XIA KO7
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EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku chemia

studia drugiego stopnia - profil 096lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w chemia o profilu 096lnoakademickim naleZy do obszaru ksztalcenia w zakresie

nauk scislych w dziedzinie nauk chemicznych. Zakres kierunku obejmuje wiedzQ 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 prawach.

Przedstawiane sQ r6wniez praktyczne zastosowania wiedzy chemicznej w przemyslowych

procesach technologicznYch.

Obia3nienia oznaczeri:

K (przed podkre6lnikiem) efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejptnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
X2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w drugiego

stoonia
ef'ektu ksztalcenia030l KO - numer

Symbol

OPIS KIf, RUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukofczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
chemia absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresic

nauk Scishch

WIEDZA

K W01
prezentuje rozszerzon4 wiedzp w zakresie chemii oraz poglEbiona wiedze z
zakresu wybranei specializacii

x2A WOl

K W02
wyja6nia budowp, wladciwoSci i metody otrzymywania zwi4zk6w
chemicznych w oparciu o rozszerzon4 wied,zg z zakresu chemii

x2A W0 |

K W03
operuje poszerzonq wiedz4 z matematyki w zakresie niezbEdnym do

zrozumienia, opisu i modelowania proces6w chemicznych na rirednim

ooziomie zlo2ono6ci

x2A W02
x2A W03

K W04
stosuje podstawowe techniki obliczeniowe stosowane w chemii
i specjalistyczne narzpdzia infonnatyczne do rozwi4zywania typowych
oroblem6w chemicznvch

x2A W04

K W05

wykazuje rozszerzonq wiedzg dotycz4cq nowoczesnych technik

pomiarowych stosowanych w analizie chemicznej, objaSnia teoretyczne

podstawy dzialania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach

chemicznvch

x2A W03
xzA W05

K W06
orientuje sig w aktualnych kierunkach rozwoju inajnowszych odkryciach w

zakresie chemii
x2A W06

K W07
operuje podstawowymi zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy
potrzebnvm i przy or ganizacii samodziel nego stanowiska badawcze go

x2A W07



K W08

-zumie aspekty prawne i etyczne zwiqzane z ochronq wlasnosci

intelektualnej, przemyslowej i prawa autorskiego oraz koniecznoSi

zarzqdzania zasobami wlasno(ci intelektualnej, potrafi korzysta6 z zasob6w

informaci i patento\lei

x2A W08
x2A W09

K W09
zna og6lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiebiorczo6ci wykorzvstui4cei wiedzp z zakresu chemii

x2A WlO

UMIEJETNOSCI
K UOI planuie i ulkonuje naukowe eksperymenty chemiczne X2A UOI

K UOz
stosuje wybrane metody pomiarowe w celu okreSlenia budowy zwiqzk6w

chemicznvch
X2A UOI

K UO3

korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych Zr6del w celu

pozyskiwania niezbgdnych informacji oraz zna podslawowe krajowe
i rniedzynarodowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii

X2A UO3

K UO4

stosuje zdobytq wiedzq chemicznq do analizy problem6w z chemii

i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona Srodowiska, farmacja,

medycvna

X2A UO4

K UO5

opracowuje wyniki badaf, stosuje metody statystyczne i techniki
informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje
krS,tycznej analizy i wskazuje blgdy pomiarowe, uzasadnia cel
przeprowadzonych badaf i ich znaczenie na tle podobnych badaf

X2A UO?
X2A UO]
X2A UO5

K UO6 potrafi okre6l i6 kierunki dalszego samoksztalcenia X2A UO7

K UO7

przedstawia na poziomie zaawansowanym w mowie iw pi3mie wyniki
przeprowadzonych przez siebie badah oraz przedstawia wyniki odkryc
naukowych w dziedzinie chemii i naukach pokrewnych

X2A UO5

X2A UO6

X2A UO8

K UO8
przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk

pokrewnych w jgzyku polskim i obcym

u08
u09
ul0

X2A-
x2A
x2A

K UO9

czyta ze zrozunieniem naukowe teksty chemiczne w jqzyku obcym oraz

komunikuje sig w tym jgzyku na poziomie 82+ Europejskiego Systemu

Ooisu Ksztalcenia Jezykowego

X2A U IO

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI
rozumie ograniczenia wlasnej wiedzy, potrzebg uczenia sig przez cale Zycie

i notrzebe samokszlalcenia

K0l
K05

X2A_
X2A

K KO2
wykazuje zainteresowanie procesami chemicznymi zachodzqcymi

w 6rodowisku
X2A KOI

K KO3

pracuje w zespole prryjm ujqc w nim r62ne role, weryfikuje i respektuje

zdanie innych czlonk6w zespolu, jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
pracy wlasnei i innych

X2A KO2

X2A KO4

X2A KO6

K KO4

rozumie koniecznoSd systematycznej pracy nad podejmowanymi
projektami i zadaniami, realizuje zasady uczciwo5ci intelektualnej,

Dostgpuie etycznie

X2A-
x2A

K03
K04

K KO5

krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach'

szczeg6lnie z zakresu chemii, rozumie potrzebq systematycznego

zaooznawania sig z literatur4 fachow4

X2A KO4

X2A KO5

K KO6
rozumie odpowiedzialno56 za pode.imowane eksperymenty i badania

naukowe

X24-
x2A

K04
K06

K KO7 my5li idziala w spos6b przedsipbiorcry x2A K07
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EFEKTY KSZTAI,CENIA

dla kierunku ochrona Srodowiska

studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w ochrona Srodowiska o profilu o96lnoakademickim naleZy do mipdzyobszarowego

ukladu: nauki przyrodnicze - nauki Scisle, dziedzin nauk biologicznych i chemicznych Zakres

kierunku obejmuje zjawiska i procesy wystgpuj4ce na r62nych poziomach przyrody oZywionej

i nieozywionej. Ksztalcenie na kierunku ochrona Srodowiska wymaga znajomoSci podstaw nauk

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

uwzglgdnione s4 16wnieZ dyscypliny z obszaru nauk spolecznych (ekonomia i prawo).

ObiaSnienia oznaczerfi:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U kategoriaumiejEtno6ci
K (po podkre6lniku) kategoria kompetencji spolecznych
PIA - ef'ekty 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 ksztalcenia0 03ikoleine-numer

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukohczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
oc hrona fu odowis*c absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztrlcenia
w obszarach
ksztalcenia

w zakresie nauk
przyrodniczych

oraz Scislych

WIEDZA

K W01
opisu.je zjawiska ftzyczne, chemiczne, biologiczne igeologiczne zachodzqce

w orzvrodzie
PtA WOl
XIA WOI

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

PIA
PIA

_w03
w05

K W03
wyjaSnia zwiqzki i zalelnoici mipdzy r62nymi dyscyplinami nauk
przyrodniczych, a w szczeg6lnoSci relacje migdzy przyrod4 o2ywionq
inieo2vwiona

PrA W0l
PIA W04
xlA w0t

K W04
stosuje elementy analizy matematycznej, podstawowe funkcje elementame

oraz rownania i ich uklady

PIA WO2
PIA W03
x tA w02



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

PrA WOl
PtA W04

K W06
operuje podstawowymi pakietami oprogramowania u2ytkowego w zakresie

pozwalaj4cym na ich stosowanie w |ciu codziennym

PIA W06
xlA w04

K W07
wskazuje podstawowe zasady bezpieczeristwa i higieny pracy oraz

err:onomii

P rA W09
xtA w06

K W08
wymienia podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci

iDtelektualnej

PIA WI()
xtA w07

K W09
charakteryzuje poziomy organizacji \cia, bior62norodno6ci biologicznej

i genetycznej oraz wzajemne oddzialywania organizm6w na Srodowisko

i funkcjonowanie ekosystem6w

PtA W05

K Wl0 wskazuje techniki i nanpdzia badawcze stosowane w analizie

6rodowiskowei

PIA
XIA

w07
w05

K Wll wyja6nia zzgro2enia i problemy Srodowiskowe w skali globalnej,

regionalnej, lokalnej i osobniczej

PtA W07
PIA W0l
PIA W04

K Wl2
wybiera odpowiednie metody i Srodki ograniczania oraz przeciwdzialania

zauro2eniom Srodowiska
PIA W07

K Wt3
charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki

ochronv i ksztahowania Srodowiska

PIA W08
PIA Wll

K Wt4 wyja6nia podstawy ekonomii w tym zasady tworzenia i funkcjonowania
przedsiqbiorstw w realiach gospodarki rynkowej

PIA Wl I

x tA w09

UMIf,J4TNOSCI

K UOI
rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostgpnych narzpdzi elementy

przyrody o2ywionej i nieoZywionej
PIA UOI

K UO2 interpretuje zjawiska i procesy fizyko-chemiczne zachodz4ce w przyrodzie
PIA U()I
PIA UO6

XIA UO6

K UO3

uzywa komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania siq.

organizowania i wstgpnej analizy danych, sporz4dzania raportow
i prezentacji wynik6w

PIA UO3

PIA UO5
X IA UO4

K UO4
stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane
w ochronie Srodowiska

PIA UOI
PIA UO4

PIA U()6
XIA UO2

K UO5 interpretuje wyn iki uzyskanych analiz (rodowiskouych PIA UO4

K UO6
kozysta z informacji 2r6dlowych w jqzyku polskim i obcym (np. mapy,

fotografi e, wywiad, internet, czasopisma fachowe)

PIA
PIA
PIA
XIA

u02
u03
ult
u07

K UO7
prowadzi analizy, syntezy, podsumowania i poprawne wnioskowania na

podstawie in formacj i 2r6dlowych
PIA UO7

XIA TJOT

K UOS
przygotowuje udokumentowane opracowanie problem6w z zakresu ochrony
(rodowiska w formie pisemnej w jqzyku polskim i obcym

PIA UO9
XIA UO8

X]A UO9

K UO9
przeprowadza waloryzacjg bior62norodno5ci ekosystem6w wodnych

i lqdowych pod kierunkiem opiekuna

u0l
u04
u06

PIA
PIA
PIA

K UIO
przygotowuje ustne wystqpienia naukowe dotycz4ce zagadnieri ochrony

Srodowiska w jgzyku polskim iobcym

u08
ul0
u09

PIA
PIA
XIA

K UII posluguje sig jgzykiem naukowym w dyskusjach ze specjalistami z zakresu

ochrony Srodowiska

PIA UO8

XIA UO9



K UI2
dokonuje pomiaru podstawowych parametr6w fizyczno-chemicznych
w (rodowisku

PIA UO4

PIA UO6

XIA UO2

K U13
analizuje zwi4zki migdzy Srodowiskiem, zdrowiem czlowieka
i uwarunkowaniami socjo-ekonomicznymi

PIA UII

K U 14
posluguje sip podstawowymi metodami matematycznymi do opisu zjawisk
przyrodniczych i analizy danych

PIA UO7

K r.Jl5
stawia poprawne hipotezy dotycz4ce pzyczyn zaistnialych
sytuacj i/zagro2eri oparte na logicznych przeslankach

PIA UO7

K U16 analizuje i ocenia problemy lzagrolenia Srodowiskowe
PIA UO6

XIA UO3

K UI7
posluguje sig metodami i Srodkami ograniczania i przeciwdzialania

zagro2eniom cywi lizacyjnym
PIA UO]
XIA UOI

K UI8 ocen ia zasoby i moZl iwodci regeneracyj ne przyrody
PIA UOI
PIA UO4

X]A UOI

K UI9 interpretuje dokumenty prawne w zakresie ochrony Srodowiska PIA UO7

K U2O wsp6lpracuje w zespolach kilkuosobowych PIA UO4

K U2I wykorzystuje instrumenty ekonomiczne w ograniczaniu antropopresji PIA UO?

K U22 posluguje sig argumentami na rzecz rozwoju zr6wnowa2onego PIA UO7

K U23

posluguje sig specjalistycznyrn jqzykiem obcym w zakresie ochrony
6rodowiska na poziomie 82 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia

Jqzykowego

PIA UI2

KOMPETENCJf, SPOLECZNE

K KOI jest zaanga2owany w promocjg zasad ochrony Srodowiska XIA KO6

K KO2 docenia rolg edukacji ekologicznej i zdrowotnej X IA KO6

K KO3 przyjmuje odpowiedzialnoSi za powierzany sprzpt, pracq wlasnq i innych
PIA KO2

XIA KO2

K KO4 potrafi wsp6ldzialai i pracowad w grupie przyjmuj4c w niej r62ne role
PIA KO2

PIA KO3

XIA KO2

K KO5
wykazuje krytycyzm w odbiorze informacji z literatury naukowej oraz

2r6del masowych maj4cych odniesienie do ochrony drodowiska
PIA KO4

PIA KO7

K KO6
jest gotowy do aktualizowania i poglgbiania wiedzy z zakresu nauk

o jrodowisku

PIA KOI
XIA K()I
PIA KO7

K KO7 ma Swiadomo66 skutk6w oresii czlowieka na drodowisko
PIA KO2

XIA KO4

K KOS ponosi odpowiedzialno56 za przeprowadzonq ocen€ stanu Srodowiska
PIA KO4

XIA KO4

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

K KIO postgpuje zgodnie z zasadami etyki
PIA KO4

XIA KO4

K KII potrafi byi samokry'tyczny i wyci4ga6 wnioski na podstawie autoanalizy
PIA KO5

XIA KO5

K KI2 dostrzega potrzebE stalego doskonalenia umiejgtnorlci zawodowych
PIA
XIA

K05
K05

K K13
jest otwarty na wykorzystanie wiedzy naukowej w pracy zawodowej

w realiach gospodarki rynkowej

PIA KO8

XIA KO7


