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Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 

 

Kierunek  

 zarządzanie i inżynieria produkcji 

Poziom  

studia I stopnia (inżynierskie) 

Profil  

ogólnoakademicki  

Forma studiów  

studia stacjonarne 

studia niestacjonarne 

Obszar/obszary kształcenia  

  obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 59,8%, 

 obszar nauk technicznych 25,9%, 

 obszar nauk społecznych 14,3%. 

Dziedzina(y) nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

 dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina: inżynieria rolnicza, technologii a 

żywności i żywienia, 

 dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria produkcji, 

 dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. 

Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia dla poziomów 6 -7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

dla poziomów 6 -7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594), w 

tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których 

został przyporządkowany kierunek studiów.  

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Symbol Kierunkowe efekty kształcenia  

Odniesienie 

do 

charakteryst

yki drugiego 

stopnia PRK 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

dla obszaru/ 

obszarów 

WIEDZA 

ZI_W01 ma wiedzę ogólną w zakresie matematyki, fizyki i chemii, 

przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z 

zakresu zarządzania i inżynierii produkcji 

P6S_WG P6S_WG_R 

P6S_WG_T 

ZI_W02 ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną 

umożliwiającą opis i analizę przyrodniczych procesów 

produkcyjnych oraz racjonalne zagospodarowanie towarów 

i usług odpowiednią dla kierunku zarządzanie i inżynieria 

produkcji 

P6S_WK P6S_WG_R 

P6S_WG_S 

P6S_WG_T 

ZI_W03 ma ogólną wiedzę z zakresu podstaw techniki, fizycznych i 

chemicznych procesów, dostosowaną do kierunku zarządzanie i 

P6S_WG P6S_WG_R 

P6S_WG_T 
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inżynieria produkcji 

ZI_W04 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów, 

systemów technicznych i wyrobów przemysłowych oraz wpływie 

technologii na jakość surowców i produktów, w tym 

wieloaspektową wiedzę o metodach określania ryzyka 

zawodowego dla użytkowników obiektów technicznych oraz 

zagrożeń dla środowiska 

P6S_WG P6S_WG_R 

P6S_WG_T 

ZI_W05 posiada podstawową wiedzę techniczną z zakresu kierunku 

zarządzanie i inżynieria produkcji, niezbędną do zrozumienia 

podstawowych zjawisk, procesów technicznych 

P6S_WG P6S_WG_T 

ZI_W06 wykazuje się znajomością zasad zrównoważonego rozwoju i 

wiedzą w zakresie wdrażania zintegrowanych procesów 
produkcji 

P6S_WG P6S_WG_R 

P6S_WG_T 

ZI_W07 ma ogólną wiedzę o normach i regułach dotyczących struktur i 

instytucji społecznych w zakresie funkcjonowania i rozwoju 

obszarów wiejskich oraz zna zasady funkcjonowania 

przedsiębiorstw i relacji między nimi 

P6S_WK P6S_WK_R 

ZI_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym tworzenia i 

rozwoju form przedsiębiorczości oraz zna i rozumie podstawowe 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji 

patentowej 

P6S_WK P6S_WK_R 

P6S_WK_T 

P6S_WK_S 

ZI_W09 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 

uwarunkowań działalności inżynierskiej 

P6S_WK P6S_WK_S 

ZI_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu biologii i nauk pokrewnych, 

odnoszącą się do procesów produkcji surowców rolniczych 

oraz ich jakości, w tym ich przydatności do produkcji  

P6S_WG P6S_WG_R 

ZI_W11 zna standardowe metody i narzędzia informatyczne do 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i 

społecznych z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji 

P6S_WG P6S_WG_S 
P6S_WG_T 

ZI_W12 ma wiedzę o trendach rozwojowych i metodach badań 

poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa: badania 

rynku, analizy finansowej, poziomu jakości produktów itp. 

P6S_WG P6S_WG_S 

ZI_W13 ma uporządkowaną w zakresie materiałów inżynierskich, 

procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją, transportem i 

usługami, przedsiębiorczości, zarządzania jakością, finansów i 

rachunkowości 

P6S_WG P6S_WG_S 

P6S_WG_T 

P6S_WG_R 

ZI_W14 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 

stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z 

zakresu inżynierii systemów produkcji w wybranych gałęziach 

przemysłu rolno-spożywczego i rolnictwa 

P6S_WG P6S_WG_T 

P6S_WG_R 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZI_U01 potrafi wykorzystywać, uzyskane z różnych źródeł informacje – 

również w języku obcym – do sporządzania własnych opracowań 
z poszanowaniem praw autorskich 

P6S_UW 

P6S_UK 
 

P6S_UW_R 

ZI_U02 potrafi wykorzystać podstawowe dostępne technologie 

informacyjne w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji z 

zakresu produkcji rolniczej i rolno-spożywczej oraz umie 

wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania i porozumiewania 

się w zakresie problemów pojawiających się w pracy zawodowej, 

w tym związanych z procesami technologicznymi/logistycznymi 

występującymi w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym 

P6S_UW 

 

P6S_UW_R 

P6S_UW_T 

 

ZI_U03 wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego analizy i projekty 

dotyczące zarządzania i inżynierii produkcji, a w szczególności 

szeroko rozumianego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 

P6S_UW 

 

P6S_UW_R 

ZI_U04 posiada umiejętność podejmowania standardowych działań 

inżynierskich, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, 

technologii, narzędzi i materiałów, w celu rozwiązania bieżących 
problemów w zakresie: procesów produkcyjnych występujących w 

P6S_UW 

 

P6S_UW_S 

P6S_UW_T 
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rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, usług, stanie 

środowiska, gospodarowaniu zasobami ludzkimi, finansowymi i 

naturalnymi 

ZI_U05 rozumie procesy chemiczne i fizyczne oraz dokonuje identyfikacji 

i standardowej analizy zjawisk wpływających na rolnicze procesy 

produkcyjne, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 

oraz umie określić i zastosować techniki i technologie typowe dla 

tych procesów 

P6S_UW 

 

P6S_UW_R 

ZI_U06 ma zdolności do samodzielnego podejmowania inżynierskiej 

działalności gospodarczej, dostrzegając jej aspekty systemowe i 

pozatechniczne oraz umiejętność samokształcenia 

P6S_UW 

P6S_UU 

 

P6S_UW_R 

ZI_U07 potrafi opracować projekt inżynierski z zakresu zarządzania i 
inżynierii produkcji oraz przygotować i wygłosić prezentację 

zawierającą omówienie wyników jego realizacji zarówno w języku 

polskim, jak i obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego  

P6S_UW 
P6S_UK 

 

P6S_UW_T 

ZI_U08 ma umiejętność posługiwania się: narzędziami, normami i 

standardami w procesach planowania, organizowania, 

motywowania i kontroli jakości i bhp pracy, itp. w produkcji 

rolniczej, rolno-spożywczej oraz przemysłowej 

P6S_UW P6S_UW_S 

P6S_UW_T 

ZI_U09 wykorzystuje wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania i 

inżynierii produkcji do porozumiewania się z różnymi podmiotami 

i grupami zawodowymi w formie werbalnej, pisemnej i graficznej  

PS6_UW 

P6S_UK 

P6S_UW_S 

ZI_U10 posiada podstawowe umiejętności oraz przygotowanie niezbędne 

do pracy w rolnictwie i przemyśle w zakresie podstaw 

bezpieczeństwa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, personelem 
i finansami 

P6S_UW 

P6S_UO 

 

P6S_UW_S 

ZI_U11 posiada umiejętność projektowania nowych i nadzorowania 

istniejących procesów i systemów eksploatacyjnych i 

produkcyjnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych  

P6S_UW 

 

P6S_UW_R 

P6S_UW_T 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

ZI_K01 ma przygotowanie do pracy w grupie, organizowania i kierowania 

pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w 

środowisku pracy 

P6S_KK  

ZI_K02 potrafi określać priorytety w działaniu, komunikować się z 

otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywać swoją 

wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji 

(w języku ojczystym i obcym)  

P6S_KO  

ZI_K03 potrafi poruszać się na rynku pracy, określać priorytety służące 

realizacji różnych zadań oraz rozumie potrzebę samodzielnego 

zdobywania wiedzy i posiada umiejętności profesjonalne 

i badawcze, także inspirowania innych osób do  podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, niezależnie 

od wieku tych osób 

P6S_KK  

ZI_K04 ma świadomość postępowania etycznego w ramach wyznaczonych 

ról organizacyjnych i społecznych oraz brania odpowiedzialności 

za powierzone mu zadania 

P6S_KR  

ZI_K05 ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na produkcję 

żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie 

i stan środowiska i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

P6S_KO  

ZI_K06 ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej 

działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i 

środowiska 

P6S_KO  

 

 


