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Kierunkowe efekty kształcenia w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji –poziom 7 oraz do obszaru nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych  

Kierunek: Ochrona środowiska  

Stopień: drugi (poziom 7) 

Symbol 

Kierunkowe efekty kształcenia 

na II stopniu ochrony środowiska 

Odniesienie efektów kształcenia 

dla obszarów kształcenia 

O R P 

Wiedza: absolwent zna i rozumie:  

OS_W01 specjalistyczne pojęcia terminologii z zakresu 

ochrony środowiska, ekotoksykologii, ekologii, 

zarządzania zasobami środowiska, ochrony 

różnorodności gatunkowej, siedliskowej i 

ekosystemowej, w tym obszarów Natura 2000 

P7S_WG  P7S_WG 

OS_W02 mechanizmy reakcji organizmów żywych na 

zanieczyszczenia środowiska 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W03 złożone zjawiska i procesy zachodzące w 

przyrodzie, w tym związane z 

rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń 

antropogenicznych 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W04 skutki ingerencji człowieka w środowisko 

przyrodnicze na poziomie gatunków, siedlisk i 

ekosystemów 

P7S_WG  P7S_WG 

OS_W05 kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w 

zakresie dyscyplin naukowych związanych z 

ochroną środowiska 

P7S_WG  P7S_WG 

OS_W06 

 

główne zagrożenia dotyczące biosfery, określa 

ich przyczyny, omawia skutki oraz przedstawia 

sposoby przeciwdziałania z wykorzystaniem 

technik i narzędzi badawczych 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W07 mechanizmy i procedury prawno-

administracyjne w ochronie środowiska na 

poziomie krajowym i międzynarodowym 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W08 

 

metody statystyczne wykorzystywane w 

ochronie środowiska oraz modelowanie w 

ochronie środowiska 

P7S_WG  P7S_WG 

OS_W09 

 

techniki i narzędzia badawcze stosowane w 

ochronie środowiska 

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W10 zasady, aspekty prawne oraz rozwiązania 

techniczne i technologiczne w gospodarowaniu 

odpadami  

P7S_WG P7S_WG P7S_WG 

OS_W11 zastosowanie właściwego warsztatu 

przygotowania i napisania pracy naukowej z 

uwzględnieniem danych empirycznych oraz 

uwarunkowań prawnych i etycznych 

P7S_WG 

P7S_WK 

P7S_WG P7S_WG 
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OS_W12 zasady bezpieczeństwa i higieny 

podczas samodzielnej pracy na stanowisku 

badawczym lub pomiarowym w laboratorium 

lub w terenie 

P7S_WK P7S_WK P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi: 

OS_U01 wykonać ekspertyzy dotyczące struktury 

ekologicznej i różnorodności biologicznej na 

poziomie gatunkowym, ekosystemowym i 

siedliskowym  

P7S_UW  P7S_UW 

OS_U02 w oparciu o posiadaną wiedzę zaproponować 

rozwiązanie problemów z zakresu ochrony 

środowiska wskazując wady i zalety 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U03 stosować zaawansowane techniki pomiarowe i 

analityczne wykorzystywane w ochronie 

środowiska 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U04 rejestrować dane pomiarowe, interpretować je i 

ocenić ich wiarygodność formułując logiczne 

wnioski i zalecenia 

P7S_UW P7S_UW  

OS_U05 planować i wykonywać zadania i eksperymenty 

w zakresie ochrony środowiska.  

P7S_UW  P7S_UW 

OS_U06 krytycznie analizować i selekcjonować 

informacje z zakresu ochrony środowiska oraz 

formułować hipotezy, twierdzenia i teorie 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U07 stosować narzędzia informatyczne do opisu 

obserwacji z zakresu ochrony środowiska i 

interpretowania danych doświadczalnych 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U08 pozyskiwać, oceniać i kompilować informacje 

własne oraz pochodzące z piśmiennictwa i 

elektronicznych baz danych, w tym w języku 

obcym podczas realizacji zadań badawczych 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U09 przygotować i przedstawić  zarówno w języku 

polskim, jak i obcym, prezentacje lub inne 

wystąpienia ustne dotyczące konkretnego 

zagadnienia lub doświadczenia z zakresu 

ochrony środowiska 

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U10 zaplanować i wykonać zadania badawcze w 

terenie lub laboratorium oraz interpretować 

wyniki badań dotyczące zagadnień z zakresu 

ochrony środowiska pracując indywidualnie 

lub w zespole 

P7S_UW 

P7S_UO 
P7S_UW P7S_UW 

OS_U11 wykorzystać narzędzia wspomagające w 

analizach stanu zanieczyszczenia różnych 

komponentów środowiska oraz umiejętnie 

dobierać techniki i technologie  z zakresu 

ochrony środowiska  

P7S_UW P7S_UW P7S_UW 

OS_U12 zastosować specjalistyczną wiedzę z zakresu 

ochrony środowiska w wyjaśnianiu 

mechanizmów funkcjonowania organizmów i 

ich siedlisk 

P7S_UW  P7S_UW 
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OS_U13 określić swoje zainteresowania i je rozwijać w 

ramach wybranej tematyki pracy magisterskiej 

realizując jednocześnie proces samokształcenia 

i planowania kariery zawodowej 

P7S_UW 

P7S_UU 
P7S_UW P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:  

OS_K01 ponoszenia pełnej odpowiedzialności w 

zakresie podjętych działań związanych z 

ochroną środowiska oraz przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i zasad uczciwości 

intelektualnej 

P7S_KO 

P7S_KR 

  

OS_K02 ustawicznego samokształcenia i 

samodoskonalenia poprzez systematyczne 

uczenie się, uaktualnianie wiedzy z zakresu 

swej działalności oraz podnoszenie kompetencji 

zawodowych  

P7S_KK   

OS_K03 pracy w zespole podczas realizowania zadań 

przewidzianych programem studiów; pełni 

różne funkcje, określa priorytety oraz umie 

oszacować czas potrzebny na realizację 

zleconego zadania i jego etapów. Jednocześnie 

jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy 

zwrócić się do ekspertów 

P7S_KO 

P7S_KR 

  

OS_K04 dostrzegania zagrożenia, tworzenia warunków 

bezpiecznej pracy i ponoszenia 

odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo pracy własnej i innych 

P7S_KR   

OS_K05 krytycznej oceny własnej wiedzy, zespołów 

w których pracuje, potrafi dokonać krytycznej 

oceny odbieranych treści 

P7S_KO   

OS_K06 działania w sposób przedsiębiorczy, racjonalny 

i zgodny ze zdobytą wiedzą 

P7S_KR   

Objaśnienie oznaczeń: 

O – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7. 
R –  odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 w 

obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

P – odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7 w 

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

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

 

 

 


