
Uchwala nr 1541
Senatu Uniwersvtetu w Biatvmstoku

z dnia 26iarca 2014-r.

w sprawie utworzenia kierunku pr4yroda, na poziomie studitiw pierwszego
stopnia o profilu ogdlnoakademickim i prowadzenia kierunku przez ll/ydzial

Biologiczno-Chemiczny oraz okreSlenia efektfw ksztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt ll Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku tworzy kierunek przyroda, na poziomie
studi6w pierwszego stopnia o prohlu og6lnoakademickim, w formie studi6w
stacjonamych. Kierunek prowadzony bgdzie przez Wydzial Biologiczno-
Chemiczny, poczqwszy od roku akademickiego 201412015.

$2
Senat okreSla efekty ksaalcenia dla kierunku przyroda na poziomie studi6w
pierwszego stopnia o profilu og6lnoakademickim. Opis efekt6w ksztalcenia
stanowi Zalqcznik do niniejszej Uchwaty.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalqcznlk
do Uchwaly nr 154 |

Senatu Uniwers)4etu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 201 4 | ,

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku przyroda

studia pierwszego stopnia - prolil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszaze ksztalcenia

Przyroda jest kierunkiem ulokowanym w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk

biologicznych i dziedzinie nauk o Ziemi. Zakres kierunku obejmuje zjawiska i procesy zachodz4ce

na r6Znych poziomach organizacji przyrody oZywionej i nieo2ywionej. Studia na kierunku przyroda

oferuj4 szerok4, interdyscyplinam4 wiedzg z zakesu podstaw nauk biologicznych jak biochemia,

biofizyka, zoologia, botanika, ekologia i mikobiologia oraz nauk o Ziemr jak geografia, geologia

i oceanologia. W procesie ksztalcenia uwzglgdnia sig r6wnie2 podstawowe elementy obszaru nauk
Scislych zwlaszcza chemi| frzykt oraz matematyki niezbgdne do prawidlowego identyfikowania
i opisywania zjawisk przyrodniczych.

ObiaSnienia oznaczer[:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkeSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
PIA - efekty ksztalcenia w ob szarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi6w
pierwszego stopnia

ksztalcenia0301 - numer efektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKToW KSZTAI-CENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
przyroda absolwent:

Odniesi€nie do
efekt6w

ksztalceI|ia
w obsza rze
ksztalc€nia
w zakresie

nauk
przvrodniczych

WIEDZA

K WOl
definiuje najwa2niejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne bgd4ce

podstaw4 proces6w przyrodniczych

PIA
PIA
PIA

w0l
w02
w03

K W02
wyja6nia zjawiska i procesy przyrodnicze posluguj4c sig terrninologiq
z zakesu fizyki, chemii, biologii i geografii

PIA W03
PIA W04

K W03

definiuje podstawowe pojgcia z zakresu astronomii w celu okre6lenia relacji
migdzy Ziemi4, a zjawiskami zachodz4cymi w przyrodzie oraz wplywem
uwarunkowafi astronomicznych na zr62nicowanie proces6w i zjawisk
przyrodniczych zachodz4cy ch na kuli ziemskiej

PIA W04
PIA W05

K W04
charakteryzuje uwarunkowania fizycznogeografrczne (geologiczne,

geomorfologiczne, meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne)
funkcjonowania p rzyrody z uwzglgdnieniem historii Ziemi

PtA W04

K W05
opisuje jedno66 i r62norodno66 organizm6w Zywych oraz zasady organizacji
2ycia na poszczeg6lnych poziomach stosuj4c wlaSciw4 terminologig

PrA W0l
PIA W04

K W06
wskazuje powi4zania migdzy organizmami i Srodowiskiem abiotycznym
wykorzystuj4c wiedzg z biologii, geografii, chemii i fizyki

PIA W04

1



K W07
charakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne, fizjologiczne i rozwojowe
zachodz4ce w organizmach Zywych

PIA W0l
PIA W04

K WOE

identyfikuje procesy kszaltuj4ce populacje, biocenozy i ekosystemy na

poziomie regionalnym i globalnym oraz ich wplyw na zachowanie

162norodnoSci biologicznej

PIA
PIA

_w04
w08

K W09
charakteryzuje procesy gospodarcze w kraju ina Swiecie w aspekcie
zr6wnowa2onego uzltkowania zasobami przyrody

PIA_W02
PtA W04
PIA W08

K Wl0 wskazuje zwi4zki migdzy osi4gnigciami nauk przyrodniczych, a ich

wykorzystaniem w gospodarce i Zyciu spolecznym
PIA
P1A

_w04
w08

K Wll
identyfikuje zagro2enia i problemy przyrodnicze w skali globalnej,
regionalnej, lokalnej i osobniczej r6wnie2 w odniesieniu do nauk

humanistvcznvch

PIA W04
PIA W08

K Wl2 charakteryzuje podstawowe techniki i narzgdzla badawcze stosowane
w naukach przyrodniczych

PIA W07

K Wl3 interpretuje zjawiska i procesy prryrodnicze na podstawie przeprowadzonych

obserwacji i eksperyment6w

PIA WO?
PtA W08

K Wl4
podaje przyklady podstawowych narzgdzi statystycznych i informatycznych
niezbgdnych do opisu proces6w zachodzqcych w przyrodzie

PIA-
PIA
PIA

w02
w04
w06

K Wl5
wymienia podstawowe zasady prawne dotycz4ce bezpieczefstwa i higieny
pracy, ergonomii i ochrony wlasnoSci intelektualnej

PlA W09
PIA WlO

K Wl6 dysponuje wiedz4 z zakresu podstaw ekonomii w tym zasad tworzenia
i funkcjonowania przedsigbiorstw w realiach gospodarki wolnorynkowej

PIA W10
PIA Wll

UMTEJ4TNOSCT

K UOI

wykorzystuje podstawowe narzgdzia laboratoryjne i wz4dzenia pomiarowe

w cefu wykonania prostych badafi i eksperyment6w fi zycznych, chemicznych,
geografi cznych i biologicznych

PlA UOI
PIA UO6

K UO2
stosuje standardowe metody badari terenowych (z uwzglgdnierriem metod

orientacji w terenie) w opisywaniu proces6w przyrodniczych
PIA UOI
PIA UO6

K UO3

rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla ekosystem6w i biom6w
w odniesieniu do cech Srodowiska abiotycznego z uwzglgdnieniem gatunk6w

chronionych

PIA UOI

K UO4
posluguje sig podstawowymi narzgdziami matematycznymi i statystycznymi
w celu ooisu wvnik6w doSwiadczeii i analizv danvch

PIA UO5

K UOs
wykorzystuje obserwacje z geografii firycznei do rozpoznawania,
prognozowania i wyja6niania zjawisk zachodz4cych w przyrodzie

PIA UOI
PIA UO6

K UO6
anafizuje i ocenia problemy i zagroiLenia zwi1zane z procesami spoleczno

-gospodarczym i wykorzystuj 4c I iteraturg z zakrest nauk przyrodn iczych.
PIA UO7

K UO7
stosuje podstawowq terminologig naukowq w jgryku ojcrystym i obcym
na poziomie 82 w celu opisu zjawisk przyrodniczych

PIA UI2

K UO8

samodzielnie dociera do specjalistycznych 2r6del informacji, w tym
elektronicznych, w celu poglgbiania, aktualizowania i syntetyzowania swojej

wiedzy

PIA
PIA
PIA

u02
uil
ut2

K UO9
wykorzystuje literaturg fachow4 i techniki multimedialne do prezentacji

bada6, opinii iteorii naukowych z zakresu przyrody

PIA
PIA
PIA
PIA

_u03
_u09
_ul0
ull

K UIO
pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje i wykonuje proste zadania

badawcze

PIA
PIA

_u04
u08

K UII wyci4ga proste wnioski na podstawie literatury i uzyskanych wynik6w analiz

laboratoryjnych i terenowych

PIA
/-PlA

_u02
u07



rt"*i" -*ov-ri" -*ov u.rpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania

powierzonych mu zadah

przedsigbiorczY w Prall 3I999Yg
PlA UOI

stosuje zasadY zdrowego Lryca

KOMPETENCJE SPOLECZNE
PIA KOI
PIA KO7

*rk"^ri" zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesaml

rachodzacvmi * Dr4rodzie i zyciu spoleczno-gospo&rclym--
@-uppot,,.u9"i4glegosamodoskonaleniaipodnoszeniakwa|ifikacji

jest Swiadomy wzrastaj4cego poziomu wiedzy przyrodniczej i przekonany

o ootrzebie stalego jej aktualizowanla
PIA KO4

analizuje i Zr6del oceniaiac ich

pru*j*oari"lnie i zespolowo w rozwiqzywaniu problem6w szanul4c

PIA KO7
ot ."lltu p.ioryt"ty slu24ce realizacji zaplanowanych. - pomiar6w'

"i.rp"wt"",O*'i 
jest odpowiedzialny za jako56 i wiarygodnoS6 uzyskanych

jest przygotowany do bezpiecznego dzialania, tak2e w przypadku zagrozenla

PIA KO3

PIA KO8zajmuje przedsigbiorcz4 postawg w pracy zawoooweJ


