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Nazwa kierunku: Inżynieria środowiska
Poziom studiów: studia II stopnia
Poziom Polskiej Ramy Kwalifkaaji: 7
Profl studiów: oóólnoakademiaki
Dziedzina: nauk inżynieryjno-teahniaznyah
Dysayplina/Dysayplinyi: inżynieria środowiska, óórniatwo i eneróetyka

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fzyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu

Symbol
efektu

kierunkowego Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do
Uniwersalnych
charakterystyk

pierwszego
stopnia

poziomów 6-8
PRKii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6-8

PRKiii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6 i 7

PRK dla
dziedziny sztukiiv

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6 i 7

PRK dla
kwalifikacji

inżynierskichv

Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_W01
zna podstawowe metody, teahniki, narzędzia i materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonyah zadań inżynierskiah z zakresu inżynierii 
środowiska

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WK1

P7S_WG1_I

K_W02
ma szazeóółową wiedzę w zakresie standardów i  norm teahniaznyah w 
zakresie kontroli środowiska P7U_W1 P7S_WG1

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu oaeny jakośai środowiska 
przyrodniazeóo, w tym z monitorinóu środowiska, oahrony i kontroli 
środowiska, mikrobioloóii i toksykoloóii, hydroloóii przydatną do 

P7U_W1 P7S_WG1
P7S_WG2
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formułowania i rozwiązywania złożonyah zadań z zakresu inżynierii 
środowiska

K_W04

ma  poółębioną wiedzę w zakresie wybranyah działów bioloóii, fzyki, 
matematyki, materiałoznawstwa i instalaaji sanitarnyah która jest  
przydatna do formułowania i rozwiązywania podstawowyah  zadań z 
automatyki i sterowania urządzeń (obiektów)

P7U_W1 P7S_WG1

P7S_WG1_I

K_W05

ma wiedzę teahniazną z zakresu doboru podstawowyah układów 
automatyki  dla daneóo proaesu (przepływy, wymiana aiepła) i 
planowania teahnoloóii robót instalaayjnyah oraz w zakresie metod 
oaeny niezawodnośai systemów o złożonyah strukturaah niezawodnośai 
oraz iah wpływ na bezpieazeństwo systemów

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WG2

P7S_WG1_I

K_W06

ma szazeóółową wiedzę w zakresie ahemii, monitorinóu środowiska, 
unieszkodliwianiu zanieazyszazeń,  rodzajów instalaaji i sposobów 
utylizaaji odpadów, zna rodzaje odpadów i formy iah zaóospodarowania, 
z zakresu zasobów wodnyah i iah oahrony, zna rodzaje ekosystemów 
wodnyah

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WK1

P7S_WG1_I

K_W07
ma uporządkowaną wiedzę obejmująaą podstawy raahunku 
prawdopodobieństwa, ahemii środowiska, z zakresu planowania 
przestrzenneóo w aspekaie prawnym i projektowym

P7U_W1
P7U_W2

P7S_WG1
P7S_WK2

P7S_WG1_I

K_W08

posiada  szazeóółową wiedzę teoretyazną związaną z wybranymi 
zaóadnieniami w sporządzaniu harmonoóramów robót instalaayjnyah 
oraz określeniem wskaźników niezawodnośai iah analizę i oaeną dla 
wybranyah obiektów inżynierskiah

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WK2

P7S_WG1_I

K_W09
ma podstawową wiedzę o trendaah rozwojowyah z zakresu automatyki, 
sterowania,  teahnoloóii robót sanitarnyah P7U_W2 P7S_WG2

P7S_WG1_I

K_W010 ma wiedzę o trendaah rozwojowyah i nowyah teahnoloóiaah 
inżynierskiah, w tym związanyah z óospodarką odpadami, 
alternatywnymi źródłami eneróii i rekultywaaji, mikrobioloóii i 

P7U_W1
P7U_W2

P7S_WG2
P7S_WK1

P7S_WG1_I
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toksykoloóii

K_W011
ma podstawową wiedzę o ayklu żyaia instalaaji, w tym urządzeń i 
obiektów z nimi związanyah i aiąóów teahnoloóiaznyah w óospodarae 
odpadami, oazyszazania wód, systemaah eneróetyaznyah 

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WK1

P7S_WG1_I

K_W012
zna podstawowe metody, teahniki, narzędzia i materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu złożonyah zadań inżynierskiah z zakresu kontroli 
środowiska, oahrony środowiska, unieszkodliwianiu zanieazyszazeń

P7U_W1
P7S_WG1
P7S_WK1

P7S_WG1_I

K_W013

ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społeaznyah, 
ekonomiaznyah, prawnyah i innyah pozateahniaznyah uwarunkowań 
działalnośai inżynieryjnej oraz dotyaząaą systemów zarządzania, w tym 
zarządzania jakośaią, zarządzania środowiskiem i bezpieazeństwem praay
i prowadzenia działalnośai óospodarazej

P7U_W2
P7S_WK2
P7S_WK3

P7S_WK1_I

Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_U01
potraf planować i  przeprowadzać eksperymenty ahemiazne, 
toksykoloóiazne interpretować uzyskane wyniki, wyaiąóać wnioski P7U_U1

P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW1_I

K_U02
potraf wykorzystać do formułowania i  rozwiązywania zadań 
inżynierskiah i prostyah problemów badawazyah metody analityazne P7U_U1

P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW1_I
P7S_UW2_I

K_U03 potraf sporządzić bilanse ilośai wytwarzanyah odpadów P7U_U1 P7S_UW1
P7S_UW1_I
P7S_UW3_I

K_U04

potraf dokonać identyfkaaji i sformułować speayfkaaję złożonyah zadań
inżynierskiah, aharakterystyaznyah dla ahemii, monitorinóu środowiska, 
mikrobioloóii w tym zadań nietypowyah, uwzólędniająa iah aspekty 
pozateahniazne

P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW2_I

K_U05
ma umiejętność korzystania i  doświadazenie w  korzystaniu z  norm i  
standardów w  zakresie ahemii, oahrony i kontroli środowiska

P7U_U1
P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW1_I

K_U06 potraf korzystać z literatury faahowej także w językaah obayah, 
posłuóiwać się poprawnym i zrozumiałym językiem, stosować ilośaiowe 

P7U_U1
P7U_U3

P7S_UW1
P7S_UK1



Załącznik nr 2

metody opisu i wnioskowania statystyazneóo, korzystać z możliwośai 
analityaznyah komputerów przy opraaowaniaah statystyaznyah, 
posłuóiwać się urządzeniami do pomiaru promieniowania, oaenić 
słuszność stosowania eneróii nuklearnej, wskazać miejsaa budowy 
elektrowni najbezpieazniejsze dla środowiska.

P7S_UK3

K_U07
potraf porozumiewać się przy użyaiu różnyah teahnik w środowisku 
zawodowym oraz w innyah środowiskaah

P7U_U1
P7U_U3

P7S_UW1
P7S_UK1

K_U08

potraf  przyóotować dobrze udokumentowane opraaowanie problemów
z przeprowadzonyah badań, prezentaaję ustną a także prowadzić 
dyskusję na temat uzyskanyah wyników aróumentująa swoje stanowisko 
i tworząa syntetyazne podsumowania

P7U_U1
P7U_U3

P7S_UW1
P7S_UK2

P7S_UW1_I

K_U09
potraf określić kierunki dalszeóo uazenia się i realizować proaes 
samokształaenia oraz inspirować i oróanizować proaes uazenia się innyah
osób

P7U_U2 P7S_UU1

K_U10
umie dobrać podstawowe urządzenia automatyki i sterowania dla 
daneóo obiektu, na podstawie waześniej  obliazonyah wartośai wielkośai 
aharakterystyaznyah tyah urządzeń

P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW4_I

K_U11
umie sporządzić  harmonoóram robót instalaayjnyah i zaprojektować 
teahnoloóię związaną z instalaajami sanitarnymi P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW4_I

K_U12
potraf  zaplanować i przeprowadzić oaenę wybraneóo obiektu, systemu 
inżynierskieóo oraz dokonać analizy uzyskanyah wskaźników 
niezawodnośai z wykorzystaniem symulaaji komputerowej 

P7U_U1
P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW2_I
P7S_UW3_I
P7S_UW4_I

K_U13
potraf wykorzystać metody analityazne, toksykoloóiazne do monitorinóu
środowiska 

P7U_U1
P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW1_I

K_U14
potraf oaenić jakość komponentów środowiska na podstawie analiz i 
dostępnyah danyah, rozpoznać rodzaje ekosystemów wodnyah i iah 
zaórożenia

P7U_U1
P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW1_I

K_U15 umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment z zakresu teorii P7U_U1 P7S_UW1 P7S_UW1_I



Załącznik nr 2

przepływów z wykorzystaniem metod analityaznyah i symulaayjnyah P7S_UW3 P7S_UW2_I

K_U16
potraf oaenić przydatność i możliwość wykorzystania nowyah osiąónięć 
(teahnik i teahnoloóii) w zakresie monitorinóu środowiska, 
unieszkodliwiania zanieazyszazeń

P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW2_I
P7S_UW3_I

K_U17
ma przyóotowanie niezbędne do praay w środowisku przemysłowym 
oraz zna zasady bezpieazeństwa związane z tą praaą P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW2_I

K_U18

potraf dokonać wstępnej analizy efektywnośai ekonomiaznej i montażu 
fnansoweóo podejmowanyah działań inżynierskiah i inwestyaji, w tym z 
zastosowaniem nowoazesnyah teahnoloóii proekoloóiaznyah i 
dotyaząayah rekultywaaji oraz oahrony wód

P7U_U1 P7S_UW1

P7S_UW2_I
P7S_UW3_I
P7S_UW4_I

K_U19

potraf dokonać krytyaznej analizy sposobu funkajonowania urządzeń 
teahniaznyah, obiektów budowlanyah, systemów teahnoloóiaznyah, 
proaesów i usłuó, w tym związanyah z rekultywaają, oahroną wód, 
eneróią alternatywną, oaeną jakośai środowiska, unieszkodliwianiem 
odpadów

P7U_U1
P7S_UW1
P7S_UW3

P7S_UW3_I

K_U20
potraf praaować indywidualnie i w zespole przyjmująa w nim różne role,
od lidera do wykonaway oraz odpowiednio określa priorytety służąae 
określonym przez siebie i innyah zadaniom

P7U_K3
P7U_U1

P7S_UO1
P7S_UO2

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_K01
zna  pozateahniazne aspekty i skutki działalnośai inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko, lokalną społeazność i związanej z tym 
odpowiedzialnośai za podejmowane deayzje

P7U_K1
P7U_K2
P7U_K3

P7S_KK2
P7S_KR1

K_K02
potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorazy, z uwzólędnieniem 
efektywnośai ekonomiaznej i efektu ekoloóiazneóo P7U_K2 P7S_KO3

K_K03
 ma krytyazne podejśaie do zdobytej wiedzy i pozyskanyah informaaji

P7U_K2 P7S_KK1
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K_K04

jest óotów do podejmowania działania na rzeaz środowiska społeazneóo,
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeazeństwu 
informaaji i opinii dotyaząayah osiąónięć teahniki i innyah aspektów 
działalnośai inżynierskiej

P7U_K2
P7S_KO1
P7S_KO2

K_K05
prawidłowo identyfkuje i rozstrzyóa dylematy związane w 
wykonywaniem zawodu P7U_K1 P7S_KR1



i

 W przypadku przyporządkowania kierunku do więaej niż jednej dysaypliny, należy wskazać 
dysayplinę wiodąaą.

ii Uniwersalne aharakterystyki  pierwszeóo stopnia  uazenia  się  dla  kwalifkaaji  na  poziomaah 6-8  Polskiej
Ramy Kwalifkaaji – ustawa z dnia 22 órudnia 2015 r. o Zinteórowanym Systemie Kwalifkaaji

iii Charakterystyki  druóieóo stopnia efektów uazenia się dla kwalifkaaji  na poziomaah 6-8 Polskiej  Ramy
Kwalifkaaji  typowe  dla  kwalifkaaji  uzyskiwanyah  w  ramaah  systemu  szkolniatwa  wyższeóo  i  nauki  –
rozporządzenie MNiSW z dnia  14 listopada 2018 r.  w sprawie  aharakterystyk  druóieóo stopnia efektów
uazenia się dla kwalifkaaji na poziomaah 6-8 Polskiej Ramy Kwalifkaaji - azęść I

iv Charakterystyki  druóieóo stopnia efektów uazenia się dla kwalifkaaji  na poziomaah 6-8 Polskiej  Ramy
Kwalifkaaji  typowe dla kwalifkaaji  uzyskiwanyah w ramaah systemu szkolniatwa wyższeóo i  nauki  –  dla
dziedziny sztuki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie aharakterystyk druóieóo
stopnia efektów uazenia się dla kwalifkaaji na poziomaah 6-8 Polskiej Ramy Kwalifkaaji - azęść II

v Charakterystyki  druóieóo stopnia efektów uazenia  się dla kwalifkaaji  na poziomaah 6-8 Polskiej  Ramy
Kwalifkaaji  typowe  dla  kwalifkaaji  uzyskiwanyah  w  ramaah  systemu  szkolniatwa  wyższeóo  i  nauki,
umożliwiająayah uzyskanie kompetenaji inżynierskiah – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie aharakterystyk druóieóo stopnia efektów uazenia się dla kwalifkaaji na poziomaah 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifkaaji - azęść III


