
 

 

 
 

Symbol 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAŁCENIA  
Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia 

na kierunku inżynieria ekologiczna 
absolwent 

 
Odniesienie do 

charakterystyki drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego 

WIEDZA 

K_W01 
Zna i rozumie podstawowe teorie z zakresu chemii, biologii i 
ekologii oraz nauk pokrewnych, dostosowane do studiowania 
kierunku inżynieria ekologiczna    

P6S_WG_PO (R_1) 
P6S_WG_PO (P_1) 

K_W02 
Zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze, z 
uwzględnieniem czynników antropogenicznych oraz  produkcji 
rolniczej w połączeniu z elementami inżynierii ekologicznej 

P6S_WG_PO (R_1) 
 

K_W03 
Zna i rozumie problemy właściwe dla inżynierii ekologicznej oraz 
zna ich powiązania z innymi dyscyplinami nauk rolniczych i 
przyrodniczych 

P6S_WG_PO (R_1) 
P6S_WG_PO (P_1) 

K_W04 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk i 
procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i w 
produkcji rolniczej 

P6S_WG_PO (R_2) 
P6S_WG_PO (Inż. 1) 

K_W05 
 Zna podstawowe akty prawne dotyczące  ochrony środowiska, 
produkcji rolniczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej  

P6S_WG_PO (R_3) 
P6S_WK_PO (Inż. 1) 

K_W06 

Zna i rozumie współczesne problemy dotyczące 
bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności, 
zachowania bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, racjonalnego użytkowania i ochrony 
środowiska przyrodniczego oraz zasobów naturalnych  

P6S_WG_PO (R_4) 
P6S_WK_PO (R_1) 
P6S_WG_PO (P_2) 

 
 

Symbol 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAŁCENIA  
Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia 

na kierunku inżynieria ekologiczna 
absolwent 

Odniesienie do 
charakterystyki drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi 
w naukach przyrodniczych, potrafi analizować zjawiska i 
procesy zachodzące w środowisku  

P6S_UW_PO (R_1) 
P6S_UW_PO (Inż. 2) 

K_U02 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe proste 
eksperymenty i pomiary oraz interpretować uzyskane wyniki  i 
poprawnie wnioskować   

P6S_UW_PO (R_2) 
P6S_UW_PO (P_2) 

P6S_UW_PO (Inż. 1) 

K_U03 
Potrafi identyfikować i podejmować działania służące 
rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji żywności i 
dobrostanu zwierząt 

P6S_UW (R_3) 
P6S_UW _PO (Inż. 4) 

K_U04 

Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze 
właściwe dla  inżynierii ekologicznej;  potrafi przygotować 
założenia i ocenić oddziaływanie produkcji rolniczej oraz 
inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych na środowisko 
przyrodnicze 

P6S_UW_PO (R_1) 
P6S_UW_PO (R_3) 
P6S_UW_PO (P_1) 

P6S_UW_PO (Inż. 2) 
P6S_UW_PO (Inż. 3) 
P6S_UW_PO (Inż. 4) 

K_U05 
Potrafi przygotować i prezentować zagadnienia związane z 
inżynierią ekologiczną oraz prowadzić twórczą  dyskusję 
naukową w tym zakresie  

P6S_UW_PO (R_2) 
P6S_UW_PO (Inż. 3) 

K_U06 
Potrafi posługiwać się językiem obcym i zna terminologię w 
zakresie dyscyplin naukowych związanych z inżynierią 
ekologiczną   

P6S_UW_PO (R_2) 
 

K_U07 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę  z różnych źródeł 
i poszerzać ją samodzielnie w sposób ukierunkowany  

P6S_UW_PO (R_3) 
P6S_UW_PO (Inż. 3) 

 
 

Symbol 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAŁCENIA  
Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia 

na kierunku inżynieria ekologiczna 

 
Odniesienie do 

charakterystyki drugiego 



absolwent stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest gotów do uczenia się przez całe życie, podnoszenia 
kompetencji zawodowych oraz stałego aktualizowania wiedzy 
kierunkowej  

P6S_KK 

K_K02 
Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach realizując różne 
zadania i role, w tym kierownicze  

P6S_KR 

K_K03 
Jest gotów do przyjęcia hierarchii realizacji zadań, prawidłowo 
identyfikować i rozstrzygać problemy związane z 
wykonywaniem zawodu  

P6S_KR 

K_K04 
Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy 
własnej  i współpracowników oraz reagowania w stanach 
zagrożenia 

P6S_KO 
P6S_KK 

K_K05 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w 
sposób przedsiębiorczy  

P6S_KO 
 

K_K06 
Jest gotów do prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie 
projektów inwestycyjnych i realizacji inwestycji oddziałujących 
na  środowisko przyrodnicze 

P6S_KO 
 

 


