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Zał. 1 do Uchwały nr 73/2018-2019 

Senatu UP w Lublinie z dnia 24 maja 2019 r. 

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów 

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa 

Poziom : studia pierwszego stopnia 

Profil: ogólnoakademicki 

 

Dyscyplina albo dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

dyscyplina naukowa wiodąca (%): inżynieria mechaniczna 82,9% 

pozostałe dyscypliny naukowe (%): 17,1% (inżynieria chemiczna) 

 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) dla kwalifikacji na poziomie 6 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

 

Symbole 

efektów 

uczenia się 

dla kierunku 

studiów 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się 

PRK 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

IC_W01 

teorie i metody matematyczne, niezbędne do opisu, 

modelowania i analizy procesów technologicznych 

występujących w przemyśle chemicznym i w 

przetwórstwie materiałów biologicznych 

P6S_ WG 

IC_W02 

wybrane fakty i zjawiska z zakresu fizyki i nauk 

pokrewnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia 

podstawowych zjawisk występujących w elementach 

roboczych maszyn rolniczych i maszyn przemysłu 

spożywczego i chemicznego. 

P6S_ WG 

IC_W03 

wybrane fakty i zjawiska w zakresie chemii 

umożliwiające rozumienie przemian chemicznych 

zachodzących w procesach chemicznych i w 

przetwórstwie materiałów biologicznych 

P6S_ WG 

IC_W04 
wybrane zjawiska i metody związane z zarządzaniem 

środowiskiem 
P6S_ WG 

IC_W05 

zasady bezpieczeństwa, higieny, ergonomii, 

zarządzania i organizacji pracy, w tym zarządzania 

jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

podstaw prawnych ochrony pracy. 

P6S_ WK 

IC_W06 
podstawowe pojęcia i zasady w zakresie ochrony 

własności intelektualnej oraz prawa autorskiego 
P6S_ WK 

IC_W07 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ekonomii oraz P6S_ WK 
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podstawowe procesy ekonomiczne i zasady 

umożliwiające sterowanie nimi 

IC_W08 

wybrane fakty i zjawiska w zakresie 

materiałoznawstwa, procesów, doboru materiałów do 

zastosowań technicznych w przemyśle chemicznym i 

przy przetwórstwie materiałów biologicznych oraz 

rozumie procesy technologiczne kształtowania 

struktury i własności tych materiałów w procesach 

technologicznych 

P6S_ WG 

IC_W09 

pojęcia i zasady w zakresie grafiki inżynierskiej, 

architektury systemów, sieci komputerowych i 

systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, 

obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych 

służących do projektowania i wspomagania w technice 

oraz metody i teorie w zakresie technologii 

informacyjnych 

P6S_ WG 

IC_W10 

pojęcia i zasady dotyczące materiałów i procesów 

technologicznych oraz konstrukcji i eksploatacji 

maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego i 

przetwórstwa materiałów biologicznych 

P6S_ WG 

IC_W13 

zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej 

i procesowej i potrafi je wykorzystać do 

rozwiązywania prostych problemów inżynieryjnych 

P6S_ WG 

IC_W14 

zagadnienia energetyczne, zasady bilansowania masy, 

energii i pędu, prawa kinetyki procesowej oraz ogólne 

zagadnienia modelowania reakcji chemicznych i 

biochemicznych 

P6S_ WG 

IC_W15 

teorie i metody z zakresu inżynierii produktu, 

przetwórstwa materiałów biologicznych oraz 

transportu i logistyki produkcji w przemyśle 

chemicznym i przetwórstwie materiałów biologicznych 

P6S_ WG 

IC_W16 
zna  nowoczesne  aparaty i  maszyny procesowe  oraz  

systemy  automatyki  i miernictwa przemysłowego 
P6S_ WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

IC_U01 

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 

oraz formułować i uzasadniać opinie 

P6S_ UW 

P6S_ UK 

IC_U02 

opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający 

omówienie wyników realizacji tego zadania 

P6S_ UW 

P6S_ UK 

IC_U03 
przygotować i przedstawić krótką prezentację 

poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego 
P6S_ UK 

IC_U04 
podnosić kompetencje zawodowe przez 

samokształcenie 
P6S_ UU 

IC_U05 

wykonać proste zadania badawcze, projektowe i 

zaprojektować rozwiązania technologiczne dotyczące 

procesów i urządzeń przemysłu chemicznego i 

przetwórstwa materiałów biologicznych 

P6S_ UW 
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IC_U06 

ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 

służących do rozwiązywania prostych zadań 

inżynierskich, typowych dla techniki przemysłu 

spożywczego i chemicznego oraz wybierać i stosować 

właściwe metody i narzędzia 

P6S_ UW 

IC_U07 

formułować i rozwiązywać zadania obejmujące 

projektowanie elementów i układów technicznych, 

dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym 

środowiskowe, ekonomiczne i prawne, stosując zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

P6S_ UW 

IC_U08 

wykonywać obliczenia inżynierskie i eksperymenty 

oraz modelować i zestawiać procesy technologiczne 

przy wykorzystaniu programów komputerowych 

P6S_ UW 

IC_U09 

projektować i zarządzać bazami danych 

wykorzystywanymi przy obsłudze procesów 

technologicznych w przemyśle chemicznym i 

przetwórstwie materiałów biologicznych 

P6S_ UW 

IC_U10 

posługiwać się językiem obcym w zakresie 

technicznym i informatycznym zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_ UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

IC_K01 
ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 
P6S_ KK 

IC_K02 

uznawania znaczenia pozatechnicznych aspektów i 

skutków działalności inżyniera, w tym wpływu na 

środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

P6S_ KK 

IC_K03 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i 

ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną oraz 

wspólnie realizowane zadanie, przestrzegając 

przepisów bhp 

P6S_ KR 

IC_K04 

pełnienia roli społecznej absolwenta uczelni wyższej, a 

zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i 

przekazywania społeczeństwu informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć technicznych i informatycznych 

i innych aspektów działalności inżyniera w sposób 

powszechnie zrozumiały 

P6S_ KO 

 


