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Kierunkowe efekty kształcenia w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji –poziom 6 oraz do obszaru nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych 

Kierunek: Ochrona środowiska 

Stopień: pierwszy (poziom 6) 

Symbol Kierunkowe efekty kształcenia 

na I stopniu ochrony środowiska 

Odniesienie efektów kształcenia dla 

obszaru 

O R P 

Wiedza: absolwent zna i rozumie:  

OS_W01 podstawowe pojęcia i terminologię z 

zakresu matematyki, fizyki, chemii, 

biochemii, biologii (zoologii, botaniki, 

mikrobiologii, hydrobiologii), ekologii, 

ochrony przyrody, hydrologii, 

meteorologii, klimatologii, geologii i 

statystyki, niezbędną w ochronie 

środowiska 

P6S_WG P6S_WG P6S_WG 

 

OS_W02 funkcjonowanie i specyfikę ekosystemów 

oraz siedlisk lądowych i wodnych. Zna 

biologię i ekologię głównych 

przedstawicieli flory i fauny tych siedlisk 

P6S_WG  

 

P6S_WG P6S_WG 

OS_W03 podstawowe techniki i metody badawcze 

stosowane w analizie stanu i ocenie jakości 

środowiska przyrodniczego 

P6S_WG  

 

 P6S_WG 

OS_W04 zjawiska i procesy zachodzące w 

przyrodzie, w tym związane z 

antropopresją 

P6S_WG  

P6S_WK 

P6S_WG P6S_WG 

 

OS_W05 pod kątem strukturalnym i funkcjonalnym 

typy siedlisk przyrodniczych, w tym 

wyróżnionych w programie Natura 2000, 

bioróżnorodność zespołów roślinnych i 

zwierząt oraz przedstawia metody i formy 

ochrony przyrody 

P6S_WG  

 

 P6S_WG 

OS_W06 oddziaływanie współczesnego rolnictwa, 

leśnictwa i osadnictwa na środowisko 

naturalne 

P6S_WG  

 

P6S_WG P6S_WG 

OS_W07 związki między osiągnięciami nauk o 

ochronie środowiska a możliwościami ich 

wykorzystania w życiu społeczno- 

gospodarczym z zachowaniem 

różnorodności biologicznej 

P6S_WG  

 

P6S_WG P6S_WG 

OS_W08 metody optymalnego wykorzystywania 

odnawialnych zasobów przyrody i źródeł 

energii 

P6S_WG  

 

P6S_WG P6S_WG 
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OS_W09 podstawowe metody i techniki odnowy 

środowiska  

P6S_WG   P6S_WG 

OS_W10 podstawowe akty prawne z zakresu 

ochrony i monitoringu środowiska oraz 

podstawową wiedzę ekonomiczną  

P6S_WK  P6S_WG
P6S_WK 

P6S_WG 

P6S_WK 

OS_W11 podstawy zrównoważonego użytkowania 

środowiska przyrodniczego  

P6S_WG  

P6S_WK  

P6S_WG P6S_WG 

OS_W12 skutki ingerencji człowieka w środowisko 

przyrodnicze oraz objaśnia podstawowe 

mechanizmy reakcji organizmów żywych 

na jego zanieczyszczenie, również z 

wykorzystaniem technik informatycznych 

P6S_WG  P6S_WG P6S_WG 

OS_W13 ekologiczne, ekonomiczne i społeczne 

skutki  kształtowania zrównoważonych 

związków gospodarki i środowiska  

P6S_WG  

P6S_WK  

P6S_WG P6S_WG 

OS_W14 problemy zagrożeń, ochrony i 

kształtowania środowiska jako istotnych 

elementów rozwoju cywilizacji 

P6S_WG   P6S_WG 

OS_W15 zasady tworzenia i funkcjonowania 

różnych form ochrony przyrody  

P6S_WG  P6S_WG P6S_WG 

OS_W16 podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

ergonomii i higieny pracy oraz ochrony 

własności intelektualnej i prawa 

patentowego 

P6S_WG  P6S_WK 

 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi:  

OS_U01 stosować podstawowe sposoby 

obserwacji, metody oraz techniki 

pomiarowe i analityczne, dobierając je 

adekwatnie do analizowanego problemu 

P6S_UW  

P6S_UO 

P6S_UW P6S_UW 

OS_U02 stawiać hipotezy, zaplanować proste 

badania z zakresu ochrony środowiska 

oraz analizować wyniki 

P6S_UW  P6S_UW P6S_UW 

OS_U03 sporządzać ekspertyzy lub opracowywać 

projekty pod kierunkiem opiekuna 

naukowego.  

P6S_UW  P6S_UW P6S_UW 

OS_U04 stosować procedury ocen oddziaływania 

na środowisko oraz podstawowe 

technologie w ochronie środowiska,   

P6S_UW  P6S_UW P6S_UW 

OS_U05 obliczać i interpretować podstawowe 

charakterystyki meteorologiczne i 

hydrologiczne  

P6S_UW  P6S_UW 

 

P6S_UW 

OS_U06 na podstawie dostarczonych danych 

dokonać oceny zagrożeń dla 

funkcjonowania wybranych 

ekosystemów i siedlisk oraz 

zaproponować środki zapobiegawcze 

P6S_UW  P6S_UW P6S_UW 

OS_U07 proponować sposoby postępowania w 

niwelowaniu degradacji środowiska z 

wykorzystaniem obowiązujących aktów 

prawnych 

P6S_UW  

P6S_UK 

P6S_UW P6S_UW 
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OS_U08 posługiwać się graficznymi programami 

komputerowymi oraz metodami 

statystycznymi do analiz z zakresu 

ochrony środowiska , samodzielnie 

opracować i wygłosić prezentacje z 

wykorzystaniem języka naukowego   

P6S_UW  P6S_UW P6S_UW 

OS_U9 przygotować i przedstawić 

udokumentowany projekt (ekspertyzę) z 

zakresu ochrony środowiska również w 

języku obcym, sprawnie komunikować 

się w języku obcym w życiu codziennym 

i zawodowym oraz czytać ze 

zrozumieniem nieskomplikowane teksty 

specjalistyczne dla danej dyscypliny 

naukowej.  

P6S_UW  

P6S_UU 

P6S_UW P6S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

OS_K01 ustawicznego samokształcenia i 

samodoskonalenia poprzez 

systematyczne uczenie się, uaktualnianie 

wiedzy z zakresu swej działalności oraz 

podnoszenie kompetencji zawodowych i 

osobistych 

P6S_KO    

OS_K02 świadomej oceny skutków systemowych 

rozwiązań w ochronie środowiska  

P6S_KK    

OS_K03 oceny i dyskusji nad szansami i 

zagrożeniami wynikającymi z rozwoju 

ochrony środowiska i rozwoju 

cywilizacyjnego także w świetle etyki, 

wykazując tolerancję dla odmiennego 

postrzegania danego zagadnienia 

P6S_KR    

OS_K04 świadomego działania na rzecz ochrony 

przyrody i jej zasobów  

P6S_KK  

P6S_KO  

  

 

OS_K05 pracy w zespole podczas wykonywania 

ćwiczeń, zadań domowych i projektów 

wymaganych programem dydaktycznym 

dbając o bezpieczeństwo swoje i innych 

P6S_KK  

P6S_KR  

   

Objaśnienie oznaczeń: 

O – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6. 
R –  odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 w 

obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

P – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 w 

obszarze nauk przyrodniczych 
OS – kod efektów dla kierunku studiów  ochrona środowiska 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 
 

 


