
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 156/2012/2013 

 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 

 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla 

kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego                   

w Bydgoszczy.  

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r. określił efekty 

kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na studiach: 

 

1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych: 

1) administracja - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały; 

2) administracja - studia II° - zawarte w załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały; 

3) filozofia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały; 

4) filozofia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 1.4 do niniejszej uchwały; 

5) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.5                 

do niniejszej uchwały; 

6) socjologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.6 do niniejszej uchwały. 

 

2. Wydział Humanistyczny: 

1) bezpieczeństwo narodowe - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały; 

2) filologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały; 

3) filologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały; 

4) filologia polska - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.4 do niniejszej uchwały; 

5) filologia polska - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.5 do niniejszej uchwały; 

6) historia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.6 do niniejszej uchwały; 

7) historia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.7 do niniejszej uchwały; 

8) kulturoznawstwo - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.8 do niniejszej uchwały; 

9) kulturoznawstwo - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.9 do niniejszej uchwały; 

10) ochrona dóbr kultury – studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.10 do niniejszej uchwały; 

11) ochrona dóbr kultury – studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.11 do niniejszej uchwały; 

12) politologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.12 do niniejszej uchwały; 

13) politologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.13 do niniejszej uchwały; 



14) regionalistyka europejska – studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.14 do niniejszej uchwały; 

15) stosunki międzynarodowe - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.15 do niniejszej uchwały; 

16) turystyka krajoznawcza i kulturowa – studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.16 do niniejszej 

uchwały; 

17) zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – studia I° - zawarte w załączniku 

Nr 2.17 do niniejszej uchwały; 

18) zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – studia II° - zawarte w załączniku 

Nr 2.18 do niniejszej uchwały. 

 

3. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki: 

1) geografia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.1 do niniejszej uchwały; 

2) geografia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 3.2 do niniejszej uchwały; 

3) rewitalizacja dróg wodnych - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.3 do niniejszej uchwały; 

4) turystyka i rekreacja – studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.4 do niniejszej uchwały; 

5) wychowanie fizyczne - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.5 do niniejszej uchwały; 

6) wychowanie fizyczne - studia II° - zawarte w załączniku Nr 3.6 do niniejszej uchwały. 

 

4. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: 

1) bezpieczeństwo i higiena pracy – studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.1 do niniejszej uchwały; 

2) edukacja techniczno-informatyczna – studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.2 do niniejszej 

uchwały; 

3) edukacja techniczno-informatyczna – studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.3 do niniejszej 

uchwały; 

4) fizyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.4 do niniejszej uchwały; 

5) fizyka - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.5 do niniejszej uchwały; 

6) informatyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.6 do niniejszej uchwały; 

7) inżynieria bezpieczeństwa - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.7 do niniejszej uchwały; 

8) inżynieria materiałowa - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.8 do niniejszej uchwały; 

9) inżynieria materiałowa - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.9 do niniejszej uchwały; 

10) matematyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.10 do niniejszej uchwały; 

11) matematyka - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.11 do niniejszej uchwały; 

12) mechatronika - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.12 do niniejszej uchwały; 

13) mechatronika - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.13 do niniejszej uchwały. 

 

5. Wydział Nauk Przyrodniczych: 

1) biologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.1 do niniejszej uchwały; 

2) biologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 5.2 do niniejszej uchwały; 

3) biotechnologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.3 do niniejszej uchwały; 

4) biotechnologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 5.4 do niniejszej uchwały; 

5) ochrona środowiska - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.5 do niniejszej uchwały. 

 

6. Wydział Pedagogiki i Psychologii: 

1) logopedia – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.1 do niniejszej uchwały; 

2) pedagogika – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.2 do niniejszej uchwały; 

3) pedagogika – studia II° - zawarte w załączniku Nr 6.3 do niniejszej uchwały; 

4) pedagogika wczesnoszkolna – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.4 do niniejszej uchwały; 

5) praca socjalna - studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.5 do niniejszej uchwały; 

6) psychologia – jednolite studia magisterskie - zawarte w załączniku Nr 6.6 do niniejszej 

uchwały. 

 

 



7. Instytut Edukacji Muzycznej: 

1) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I° - zawarte w załączniku Nr 7.1   

do niniejszej uchwały; 

2) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II° - zawarte w załączniku Nr 7.2   

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do programów kształcenia 

obowiązujących studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych w UKW począwszy 

od roku akademickiego 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../11/2012/2013 

 


