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pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAJĘĆ Z DZIEDZIN NAUK 

HUMANISTYCZNYCH LUB SPOŁECZNYCH  

(DOTYCZY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA  REALIZOWANYCH POZA TYMI 

DYSCYPLINAMI)  

 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki. Instytut Techniki 

 

 
Nazwa kierunku studiów:  
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 
Poziom kształcenia:  
Studia pierwszego stopnia 

 

 
Profil kształcenia:  
praktyczny 

 

L.p. 
kod składnika opisu odniesienia do 

charakterystyki drugiego stopnia 

efektów kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia dla zajęć z 

dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych  

dziedzina nauk humanistycznych 
Wiedza 

1. P6S_WK zna i rozumie fundamentalne 

dylematy współczesnej cywilizacji  
 
podstawowe ekonomiczne, prawne, 

etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego  
 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości 

Kh_W01 - ma podstawową wiedzę o głównych 

kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 

osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

∑   

Umiejętności 
1. P6S_UW potrafi wykorzystywać 

posiadaną wiedzę  
- formułować i rozwiązywać  
złożone i nietypowe problemy  
oraz wykonywać zadania w warunkach 

nie w pełni przewidywalnych przez:  
- właściwy dobór źródeł  
i informacji z nich pochodzących, 

Kh_U01 - posiada podstawowe umiejętności 

badawcze, obejmujące formułowanie i  analizę 

problemów badawczych, dobór metod i narzędzi 

badawczych, opracowanie i  prezentację wyników, 

pozwalające na rozwiązywanie problemów 

w zakresie dziedzin nauki i  dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 



dokonywanie oceny,  
krytycznej analizy i syntezy tych 

informacji,  
- dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno – 

komunikacyjnych 
∑   

Kompetencje społeczne 
1. P6S_KR jest gotów do odpowiedzialnego 

pełnienia ról zawodowych, w tym:  
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i 

wymagania tego od innych,  
- dbałości o dorobek i tradycje zawodowe 

Kh_K01 - ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy 
 

∑   

dziedzina nauk społecznych 
Wiedza 

1. P6S_WG  zna i rozumie w 

zaawansowanym stopniu  
- wybrane fakty, obiekty i zjawiska  
oraz dotyczące ich metody i teorie  
wyjaśniające złożone zależności  
między nimi, stanowiące podstawową 

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 

naukowych lub artystycznych 

tworzących podstawy teoretyczne oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu 

studiów,  
 

P6S_WK zna i rozumie fundamentalne 

dylematy współczesnej cywilizacji  
 
podstawowe ekonomiczne, prawne, 

etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego  
 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości 

Ks_W01 - zna ogólne zasady tworzenia i  rozwoju 

form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i  

dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

∑   

Umiejętności 
1. P6S_UW potrafi wykorzystywać 

posiadaną wiedzę  
- formułować i rozwiązywać  
złożone i nietypowe problemy  
oraz wykonywać zadania w warunkach 

nie w pełni przewidywalnych przez:  
- właściwy dobór źródeł  
i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 

Ks_U01 - potrafi właściwie analizować przyczyny 

i przebieg konkretnych procesów i  zjawisk 

społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) w  zakresie dziedzin 

nauki i  dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 
 



syntezy tych informacji,  
- dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno – 

komunikacyjnych 
∑   

Kompetencje społeczne 
1. P6S_KO jest gotów do wypełniania 

zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego  
inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego myślenia i działania w 

sposób przedsiębiorczy 

Ks_K01 - umie uczestniczyć w  przygotowaniu 

projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając 

aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

∑   
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