
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 62/2015/2016 

 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia 

pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia pierwszego stopnia, 

praktyczny profil kształcenia. 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2015/2016 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 62/2015/2016 

Senatu UKW 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 
       …………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
 

EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 62/2015/2016  

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów:  
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

 
Nazwa kierunku studiów: geografia 
 

 
Poziom kształcenia: I stopień studiów 
 

 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

L.p. 

symbol 
kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
obszarowych 

efektów 
kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla 
geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego 
wykorzystania tych pojęć i terminów 

 
P1P_W05 
 

2. K_W02 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik  
i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach 
geograficznych  i pokrewnych nauk o Ziemi 

P1P_W02 
P1P_W06 
P1P_W07 
 

3. K_W03 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technologii 
wykorzystujących osiągnięcia naukowe w zakresie geografii 
i  pokrewnych nauk o Ziemi 

 
P1P_W07 

4. K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej 
powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz 
podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-
gospodarczej 

 
P1P_W04  
  

5. K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów  
i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej 

 P1P_W01 
 

6. K_W06 Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów 
ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów 
zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich 
występowania 

 
P1P_W03 
 

7. K_W07 Ma wiedzę na temat wzajemnych związków struktur 
i instytucji społecznych i rozumie ich wpływ na 
kształtowanie przestrzeni geograficznej 

 
P1P_W04 
 

8. K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych   



w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi  
a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-
gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego 
rozwoju 

P1P_W08 

9. K_W09 Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego 
do analizy statystycznej zgromadzonych danych 
odnoszących się do zjawisk i procesów w przestrzeni 
geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic 
Information System) 

 
P1P_W06 
P1P_W07 
 

10. K_W10 Zna podstawowe struktury i zasady funkcjonowania form 
indywidualnej przedsiębiorczości możliwe do realizacji  
w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu geografii  
i pokrewnych nauk o Ziemi 

 
P1P_W11 
 

11. K_W11 Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, 
prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie 
plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego oraz 
pojęcie patentu 

 
P1P_W10 

12. K_W12 Zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania 
aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów 
określonych zjawisk i procesów zachodzących  
w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe 
technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe 

 
P1P_W07 
P1P_W09 

13. K_W13 Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych 
i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka 

P1P_W01 
P1P_W04 

14. K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy  
w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami 
o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej  
i procesie uczenia się 

 
P1P_W09 

∑ 14   

Umiejętności 

1. K_U01 Potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia 
badawcze  i procesy technologiczne stosowane  
w badaniach geograficznych i wykorzystywane  
w działalności społeczno-gospodarczej 

 
P1P_U01 
 

2. K_U02 Potrafi dokonać podstawowej analizy zjawisk 
przyrodniczych i  społeczno-gospodarczych typowych dla 
badań geograficznych i wykorzystywanych w działalności 
społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych 

 
P1P_U01 
P1P_U03 
P1P_U05 

3. K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących  
w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy 
społeczno-gospodarcze 

 
P1P_U07 
 

4. K_U04 Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać  
i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) 
naukową, również ze źródeł internetowych 

 
P1P_U03 
 

5. K_U05 Wykorzystuje język naukowy i branżowy (polski  
i obcy) w podstawowym zakresie, w porozumiewaniu się  
i w dyskursach naukowych ze specjalistami  
z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi 

 
P1P_U08 
 

6. K_U06 Posiada umiejętność pisemnego opracowywania prostych 
problemów z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi 
w języku polskim i w języku obcym. 

P1P_U09 

7. K_U07 Posiada umiejętność ustnych wystąpień w prostej formie,  
w języku polskim i angielskim w zakresie geografii  
i związanych z nią nauk o Ziemi 

 
P1P_U10 
P1P_U12 

8. K_U08 Czyta ze zrozumieniem podstawową literaturę naukową   



i techniczną z zakresu geografii i pokrewnych nauk  
o Ziemi, zarówno  w języku polskim jak i obcym 

P1P_U02 
P1P_U12 

9. K_U09 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne 
lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk  
o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

 
P1P_U04 
 

10. K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe 
obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne  
w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla 
dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na 
naukach przyrodniczych 

 
P1P_U06 

11. K_U11 Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki 
informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk  
i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni 
geograficznej i wykorzystywanych w działalności 
społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych 

 
P1P_U05 
 

12. K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego 
wnioskowania na podstawie wyników badań i danych 
otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk  
i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej 

 
P1P_U07 

13. K_U13 Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego  
i społeczno-gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia 
powodowane działalnością człowieka na podstawie 
obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych 

 
P1P_U07 

14. K_U14 Potrafi waloryzować przestrzeń geograficzną dla potrzeb 
człowieka oraz ocenić wpływ człowieka na środowisko 
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze 

P1P_U03 
P1P_U07 

15. K_U15 Posiada umiejętność samodzielnego uczenia się  
w sposób ukierunkowany w zakresie geografii  
i pokrewnych nauk o Ziemi 

P1P_U11 
 

16. K_U16 Posiada umiejętności językowe w zakresie geografii  
i pokrewnych nauk o Ziemi, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

 
P1P_U12 

17. K_U17 Posiada podstawowe umiejętności argumentowania  
i przedstawiania własnych poglądów, rozwiązań na temat 
postawionych przed nim problemów geograficznych 
występujących w działalności społeczno-gospodarczej  

 
P1P_U07 
P1P_U08 
 

18. K_U18 Wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych 
zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania 
przestrzennego, a także planowania rozwoju danego 
obszaru 

 
P1P_U07 

∑ 18   

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji 
zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz 
aktualizowania wiedzy z zakresu geografii 

P1P_K01 
P1P_K05 
P1P_K07 

2. K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych 
oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia 
zamierzonych celów 

 
P1P_K02 
 

3. K_K03 Potrafi określić  najważniejsze cele w ramach 
wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania  

P1P_K03 
 

4. K_K04 Prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane  
z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę  
z zakresu geografii 

 
P1P_K04 
 

5. K_K05 Potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę  
i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy  

P1P_K07 
P1P_K08 



i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej 

6. K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie  
i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej 
związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować  
w stanach zagrożenia 

 
P1P_K04 
P1P_K06 

∑ 6   

 
 
 
 
    ………………………………………..                                         …………………………………………………… 
   data i podpis                    data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 



Objaśnienia: 
Symbol efektu tworzą: 

 litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe, 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,  
K - kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1 do 9 należy 
poprzedzić cyfrą 0). 

 
W kolumnie odniesienia do obszarowych efektów kształcenia należy wskazać symbole efektów 
kształcenia zaczerpnięte z opisu efektów kształcenia dla ośmiu wyodrębnionych w KRK obszarów 
kształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji. Występujące w tym 
opisie symbole są złożone z następujących elementów: 

 litera określająca nazwę obszaru kształcenia: 
 H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 
 S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 
 X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym, 
 P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym, 
 T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym, 
 M: obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom                  

o kulturze fizycznej, 
 R: obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym, 
 A: obszar kształcenia odpowiadający naukom o sztuce, 

 cyfra 1 lub 2, określająca poziom kształcenia (1 - studia/kwalifikacje pierwszego stopnia,                       
2 - studia/kwalifikacje drugiego stopnia), 

 litera A lub P, określająca profil kształcenia (A - profil ogólnoakademicki, P - profil praktyczny), 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności,                     
K - kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1do 9 należy 
poprzedzić cyfrą 0).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


