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Zestaw efektów uczenia się dla obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych został przygotowany przez 
zespół powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL 4.1.3 pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Chwirota. 
 

Aspekty 
Kształcenia 

Studia I stopnia/  
poziom 6 
 

Studia II stopnia/ 
poziom 7 

Studia III stopnia/ 
poziom 8 

W
ie

d
za

 

posiadają wiedzę w 
zakresie podstawowych 
koncepcji, zasad i teorii, a 
także ich historycznego 
rozwoju i znaczenia dla 
postępu nauk ścisłych/ 
przyrodniczych, poznania 
świata i rozwoju ludzkości, 

posiadają rozszerzoną w 
stosunku do studiów I stopnia 
wiedzę ogólną w zakresie 
głównych obszarów 
studiowanej dziedziny 

posiadają poszerzoną 
wiedzę w zakresie 
najważniejszych koncepcji, 
zasad i teorii, a także ich 
historycznego rozwoju i 
znaczenia dla postępu nauk 
ścisłych/przyrodniczych, 
poznania świata i rozwoju 
ludzkości 

mają znajomośd 
matematyki na poziomie 
wyższym w zakresie 
niezbędnym dla 
ilościowego opisu, 
zrozumienia oraz 
modelowania problemów 
o „średnim poziomie 
złożoności” 

posiadają wiedzę szczegółową 
w zakresie wybranej 
specjalizacji 

posiadają wiedzę w zakresie 
najnowszych światowych 
osiągnięd w zakresie wybranej 
specjalizacji 

rozumieją oraz potrafią 
wytłumaczyd znaczenie 
złożonych wywodów 
dotyczących opisu 
prawidłowości, zjawisk i 
procesów oraz stosowad w 
ich opisie język i formalizm 
matematyki, a w 
szczególności są w stanie 
samodzielnie odtworzyd 
podstawowe twierdzenia i 
prawa oraz ich dowody, 

znają techniki doświadczalne, 
obserwacyjne i numeryczne 
oraz metody budowy modeli 
matematycznych (właściwych 
dla danej specjalności) 

znają metodologię dziedziny w 
stopniu pozwalającym na 
samodzielne planowanie drogi 
rozwiązania problemów 
badawczych 

 znają teoretyczne podstawy 
metod obliczeniowych 
stosowanych do 
rozwiązywania typowych 
problemów właściwych 
dla danej specjalności oraz 
przykłady praktycznej 
implementacji takich metod z 
wykorzystaniem 
odpowiednich narzędzi 
informatycznych 

 

znają podstawy metod 
obliczeniowych, podstawy 
programowania oraz 
inżynierii oprogramowania 
arkusze kalkulacyjne, 
biblioteki numeryczne) 

znają podstawowe aspekty 
budowy i działania aparatury 
naukowej swojej specjalności 

mają umiejętnośd 
wykorzystania 
zaawansowanego aparatu 
matematycznego i metod oraz 
narzędzi informatycznych w 
zakresie niezbędnym dla 
ilościowego opisu, zrozumienia 
oraz modelowania problemów 
badawczych 



2 
 

W
ie

d
za

 
Znają podstawowe pakiety 
oprogramowania 
użytkowego w zakresie 
pozwalającym na ich 
stosowanie w życiu 
codziennym (edytory 
tekstów, bazy danych, 
arkusze kalkulacyjne, 
biblioteki numeryczne) 

mają wiedzę ogólną o 
aktualnych kierunkach 
rozwoju i o najnowszych 
odkryciach w zakresie 
wybranej specjalizacji 

posiadają znajomośd i 
umiejętnośd stosowania 
ważnych dla ich 
specjalności pakietów 
oprogramowania oraz 
korzystania z dostępnych 
baz danych jako narzędzia w 
pracy badawczej 

znają język angielski w 
stopniu pozwalającym na 
przeczytanie ze 
zrozumieniem prostych 
tekstów np. instrukcji i 
opisów oprogramowania 

posługują się dwoma 
językami obcymi (w tym 
angielskim) w stopniu 
niezbędnym do czytania 
literatury fachowej swojej 
specjalizacji 

posługują się dwoma 
językami obcymi, przy 
czym znają język angielski w 
stopniu umożliwiającym 
aktywne porozumiewanie 
się z partnerami 

znają podstawowe zasady 
bezpieczeostwa i higieny 
pracy 

znają zasady 
bezpieczeostwa i higieny 
pracy w stopniu 
pozwalającym na 
samodzielną pracę na 
stanowisku 
badawczym/pomiarowym 

znają zasady 
bezpieczeostwa i higieny pracy 
w stopniu 
pozwalającym na samodzielną 
organizację 
własnej i zespołowej pracy w 
pracowni naukowej 

  mają wiedzę dotyczącą 
uwarunkowao prawnych, 
zwyczajowych i 
etycznych związanych z 
działalnością naukową 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

umieją wykazad się 
umiejętnością 
przeprowadzenia analizy 
problemów mających 
bezpośrednie odniesienie 
do zdobytej wiedzy oraz 
ich rozwiązania opartego o 
zastosowanie poznanych 
twierdzeo i metod 
obliczeniowych 

potrafią planowad i 
wykonywad podstawowe 
badania, doświadczenia/ 
obserwacje dotyczące 
określonych zagadnieo 
poznawczych w ramach 
swojej specjalności 

potrafią samodzielnie 
sformułowad problem 
badawczy, zaproponowad i 
wykonad badania zmierzające 
do jego rozwiązania 

posiadają zdolnośd analiz 
ilościowych oraz 
formułowania na tej 
podstawie wniosków 
jakościowych 

potrafią w sposób krytyczny 
ocenid własne wyniki 
eksperymentów, obserwacji i 
obliczeo teoretycznych a 
także przedyskutowad błędy 
pomiarowe 
 

potrafią w sposób krytyczny 
odnieśd własne wyniki do 
wyników innych badaczy, 
ocenid ich znaczenie i jakośd, 
wskazad drogi optymalizacji 
programu badawczego 

umieją planowad i 
wykonywad proste 
badania doświadczalne/ 
obserwacje oraz 
analizowad ich wyniki, w 
tym oceniad ich istotnośd 

umieją znajdowad niezbędne 
informacje w literaturze 
fachowej, bazach danych i 
innych źródłach, znają 
podstawowe czasopisma 
naukowe swojej specjalności 

potrafią samodzielnie 
przedstawid wyniki badao w 
formie publikacji w 
specjalistycznym czasopiśmie 
naukowym, oraz przygotowad 
dysertację stanowiącą 
całościowe przedstawienie 
aktualnego stanu światowej 
wiedzy w tematyce bliskiej 
rozprawie doktorskiej, opis i 
uzasadnienie podjęcia 
problemu badawczego, 
przyjętą metodologię, 
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uzyskane wyniki oraz ich 
krytyczną analizę w nawiązaniu 
do własnego warsztatu 
badawczego i osiągnięd innych 
grup badawczych na świecie 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

posiadają umiejętnośd 
stosowania metod 
numerycznych do 
rozwiązania problemów 
matematycznych 

potrafią odnieśd zdobytą 
wiedzę do pokrewnych 
dyscyplin naukowych 

 

posiadają umiejętnośd 
stosowania podstawowych 
pakietów 
oprogramowania oraz 
wybranych języków 
programowania 

potrafią przedstawid 
wyniki badao w postaci 
samodzielnie przygotowanej 
rozprawy (referatu) 
zawierającej opis i 
uzasadnienie celu pracy, 
przyjętą metodologię, wyniki 
oraz ich znaczenie na tle 
innych podobnych badao 

 

potrafią pracowad 
indywidualnie i w zespole 
 

potrafią pracowad 
samodzielnie i w zespole 

 

potrafią utworzyd 
opracowanie o 
charakterze naukowym 
przedstawiające określony 
problem i sposoby jego 
rozwiązywania 
 

  

potrafią w sposób 
popularny przedstawid 
najnowsze wyniki 
osiągnięd dokonanych w 
ramach swojej i 
pokrewnych 
specjalnościach 
 

potrafią w sposób popularny 
przedstawid najnowsze wyniki 
odkryd dokonanych w ramach 
swojej i pokrewnych 
specjalnościach 

 

potrafią określid kierunki 
niezbędnego dalszego 
uczenia się  
 

potrafią określid kierunki 
dalszego uczenia się i 
zrealizowad proces 
samokształcenia  
 

 

posługują się co najmniej 
jednym językiem obcym w 
stopniu niezbędnym do 
czytania literatury 
fachowej swojej 
specjalizacji 
 

posługują się dwoma językami 
obcymi (w tym angielskim) w 
stopniu niezbędnym do 
czytania literatury fachowej 
swojej specjalizacji 

 

posługują się co najmniej 
jednym językiem obcym w 
stopniu niezbędnym do 
czytania literatury 
fachowej swojej 
specjalizacji 
 

Posługują się dwoma językami 
obcymi (w tym angielskim) w 
stopniu niezbędnym do 
czytania literatury fachowej 
swojej specjalizacji 
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In
n

e
 k

o
m

p
e

te
n

cj
e

(p
o

st
aw

y)
 

mają świadomośd 
poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumieją 
potrzebę dokształcania 
się- podnoszenia 
kompetencji 
zawodowych i osobistych 

mają świadomośd poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności i 
rozumieją 
potrzebę ciągłego 
dokształcania się - 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych 

rozumieją potrzebę 
ciągłego dokształcania się i 
odczuwają taką potrzebę, jako 
niezbędny warunek 
twórczego uczestnictwa w 
rozwoju uprawianej 
dziedziny 

mają świadomośd i 
zrozumienie społecznych 
aspektów praktycznego 
stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności oraz 
związanej z tym 
odpowiedzialności 

  

mają świadomośd 
ważności i zrozumienie 
prawnych uwarunkowao 
(w tym kwestii ochrony 
własności intelektualnej) i 
związanej z tym 
odpowiedzialności 

mają świadomośd 
odpowiedzialności za 
podejmowane inicjatywy 
badao, eksperymentów/ 
obserwacji 

 

mają świadomośd 
ważności zachowania w 
sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

mają świadomośd 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

 

rozumieją potrzebę 
przekazywania 
społeczeostwu – m.in. 
poprzez środki masowego 
przekazu – informacji o 
osiągnięciach nauki w 
swojej i pokrewnych 
specjalnościach 

rozumieją potrzebę 
przekazywania społeczeostwu 
– m.in. 
poprzez środki masowego 
przekazu – informacji o 
osiągnięciach nauki w 
swojej i pokrewnych 
specjalnościach 

 

mają świadomośd 
odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane 
zadania, związaną z pracą 
zespołową 

mają świadomośd 
odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane 
zadania, związaną z pracą 
zespołową 

 

potrafią formułowad 
opinie dotyczące kwestii 
zawodowych 

potrafią formułowad 
opinie dotyczące kwestii 
zawodowych 

 

 

Programy kształcenia dla podstawowych dziedzin wchodzących w zakres nauk ścisłych były przedmiotem działao w ramach projektu 

TUNING i łatwo znaleźd kompleksowe opracowania dotyczące tych programów i akceptowane obecnie, jako wzorzec dla uczelni 

europejskich. Szczególnie zaawansowane były działania w zakresie programów kształcenia w dziedzinie chemii, prowadzone przez 

konsorcjum European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA) (http://ectn-assoc.cpe.fr/) pod przewodnictwem Terry Mittchel’a 

(http://ectn-assoc.cpe.fr/archives/lib/2005/N01/200501_TuningChem.pdf). Efektem pracy jest szczegółowa analiza jak i wytyczne dla 

realizacji programów kształcenia w pierwszym i drugim cyklu tj. na poziomie Eurobachelor® i Euromaster® (licencjat i studia magisterskie) 

(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/Template_Chemistry.pdf). Wydaje się że przywołanie studiów 

chemicznych jako przykładu najdalej uzgodnionych w wymiarze europejskim i podanie pełnych materiałów dotyczących programowych i 

innych uzgodnieo dotyczących chemii jest w przypadku nauk ścisłych jak najbardziej celowe. Podobne działania podjęto w zakresie Tuning’u 

dla fizyki i matematyki(http://www.eupen.ugent.be/wg/wg1_all.php , 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/.../Template_Mathematics.pd 

http://ectn-assoc.cpe.fr/archives/lib/2005/N01/200501_TuningChem.pdf
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/.../Template_Mathematics.pd
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Zestaw efektów uczenia się dla obszaru kształcenia w zakresie humanistyki został przygotowany przez zespół 
powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL 4.1.3 pod przewodnictwem dr 
hab. Marii Próchnickiej. 
 

Aspekty 
Kształcenia 

Studia I stopnia/ 
 poziom 6 

Studia II stopnia/ 
 poziom 7 

Studia III stopnia/ 
poziom 8 

 

W
ie

d
za

 

ma podstawową wiedzę o 
miejscu i znaczeniu nauk 
humanistycznych w systemie 
nauk oraz ich specyfice 
przedmiotowej i 
metodologicznej 

ma pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę o specyfice 
przedmiotowej i 
metodologicznej nauk 
humanistycznych, którą jest w 
stanie rozwijad i twórczo 
stosowad w działalności 
profesjonalnej 

ma zaawansowaną i 
rozbudowaną, uwzględniającą 
najnowsze osiągnięcia, wiedzę 
o specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej nauk 
humanistycznych, którą jest w 
stanie rozwijad i twórczo 
stosowad w działalności 
badawczej  

zna elementarną 
terminologię nauk 
humanistycznych 
 

zna na poziomie 
rozszerzonym terminologię 
nauk humanistycznych 

zna na poziomie 
zaawansowanym terminologie 
nauk humanistycznych 

ma uporządkowaną wiedzę 
ogólną (obejmującą 
terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 

ma uporządkowaną, 
pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę ogólną(obejmującą 
terminologię, teorię i 
metodologię) z zakresu 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 
 

 

ma uporządkowaną wiedzę 
szczegółową w niektórych 
obszarach studiowanej 
dyscypliny humanistycznej 

ma uporządkowaną, 
pogłębioną, prowadzącą do 
specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w niektórych 
obszarach studiowanej 
dyscypliny humanistycznej 

ma zaawansowaną, 
uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia nauk 
humanistycznych, prowadzącą 
do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w wybranych 
obszarach studiowanej 
dyscypliny 

ma elementarną wiedzę o 
powiązaniach studiowanej 
dyscypliny z innymi 
dyscyplinami 
humanistycznymi 

ma pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę o powiązaniach 
studiowanej dyscypliny z 
innymi dyscyplinami 
humanistycznymi pozwalającą 
mu na integrowanie 
perspektyw właściwych dla 
kilku dyscyplin 
 

ma zaawansowaną, 
uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia nauk 
humanistycznych, wiedzę 
interdyscyplinarną, będącą 
wynikiem oryginalnego 
integrowania perspektyw 
właściwych dla kilku dyscyplin 

ma podstawową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju 
i najważniejszych nowych 
osiągnięciach w obszarze 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 

ma wiedzę szczegółową o 
współczesnych dokonaniach, 
ośrodkach i szkołach 
badawczych obejmującą 
wybrane obszary studiowanej 
dyscypliny humanistycznej 

ma zaawansowaną i 
zintegrowaną wiedzę o 
najnowszych światowych 
dokonaniach, ośrodkach i 
szkołach badawczych 
obejmującą wybrane obszary 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej, pozwalającą 
na samodzielne formułowanie 
problemów badawczych oraz 
ich rozwiązywanie 
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W
ie

d
za

 

zna i rozumie podstawowe 
metody analizy i interpretacji 
różnych wytworów kultury 
właściwie dla wybranych 
tradycji, teorii lub szkół 
badawczych w obrębie 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 

zna i rozumie rozwinięte 
metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i 
problematyzowania różnych 
wytworów kultury właściwe 
dla wybranych tradycji, teorii 
lub szkół badawczych w 
obrębie studiowanej 
dyscypliny humanistycznej 
 

zna na poziomie 
zaawansowanym i rozumie 
metody, techniki, szkoły 
badawcze właściwe dla 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 

  ma podstawową wiedzę o 
prawnych, ekonomicznych i 
etycznych uwarunkowaniach 
działalności badawczej i pracy 
badacza 
 

  zna główne metody oceny 
publikacji naukowych, 
projektów badawczych oraz 
posiada ogólną orientację w 
zasadach finansowania badao 
naukowych 
 

ma świadomośd 
kompleksowej natury języka 
oraz złożoności i historycznej 
zmienności znaczeo 

ma pogłębioną i rozszerzoną 
wiedzę ogólną o 
kompleksowej naturze języka 
i historycznej zmienności 
znaczeo 
 

tak samo 

ma podstawową wiedzę o 
współczesnym życiu 
kulturalnym i instytucjach 
kultury 

tak samo  

Umiejętności 

a)
 U

m
ie

ję
tn

o
śc

i o
gó

ln
e

 

potrafi porozumiewad się 
przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej w języku 
rodzimym i obcym 

potrafi porozumiewad się przy 
użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie 
studiowanej dyscypliny i 
innych dyscyplin humanistyki 
oraz niespecjalistami w języku 
rodzimym i obcym, a także 
popularyzowad wiedzę o 
humanistyce oraz wytworach 
kultury i jej instytucjach 

potrafi porozumiewad się przy 
użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w dziedzinie nauk 
humanistycznych oraz 
specjalistami innych dziedzin, 
w języku rodzimym i językach 
obcych, a także z szerokimi 
kręgami społeczeostwa w celu 
promowania roli nauk 
humanistycznych w rozwoju 
nowoczesnego społeczeostwa 
wiedzy 

potrafi wyszukiwad, 
analizowad, oceniad, 
selekcjonowad i użytkowad 
informację przy użyciu 
różnych źródeł i sposobów 

potrafi wyszukiwad, 
analizowad, oceniad, 
selekcjonowad i integrowad 
informację z różnych źródeł 
oraz formułowad na tej 
podstawie krytyczne sądy 
 

tak samo 
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a)
 U

m
ie

ję
tn

o
śc

i o
gó

ln
e

 
posiada elementarne 
umiejętności badawcze 
(formułowanie i analiza 
problemów badawczych, 
dobór metod i narzędzi 
badawczych, opracowanie i 
prezentacja wyników) 
pozwalające na 
rozwiązywanie typowych 
zadao/problemów w obrębie 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej 

posiada pogłębione 
umiejętności badawcze 
obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę 
różnych idei i poglądów, 
dobór metod i konstruowanie 
narzędzi badawczych, 
opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na 
rozwiązywanie także 
nietypowych 
zadao/problemów w obrębie 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej  

posiada zaawansowane 
umiejętności badawcze 
pozwalające na rozwiązanie 
złożonych problemów 
naukowych oraz wniesienie 
oryginalnego wkładu w rozwój 
wiedzy i metodologii 
reprezentowanej dyscypliny 
humanistycznej poprzez 
zaplanowanie i  
przeprowadzenie badao, 
opracowanie i interpretację ich 
wyników oraz ich publikację w 
wydawnictwach 
recenzowanych 
 

umie samodzielnie zdobywad 
wiedzę i rozwijad swoje 
umiejętności badawcze 
kierując się wskazówkami 
opiekuna naukowego 

umie samodzielnie zdobywad 
wiedzę i poszerzad swoje 
umiejętności badawcze oraz 
podejmowad autonomiczne 
działania zmierzające do 
rozwijania zdolności i 
kierowania własną karierą 
zawodową 

posiada rozwinięte 
umiejętności samodzielnego 
zdobywania wiedzy i 
poszerzania własnych 
kompetencji oraz 
podejmowania 
autonomicznych działao 
zmierzających do rozwoju 
intelektualnego i kierowania 
własnym rozwojem naukowym 
 

potrafi pracowad w zespole 
wedle celów i wskazówek 
formułowanych przez 
kierownika zespołu 

posiada umiejętnośd pracy w 
zespole oraz kierowania pracą 
zespołu, także 
multidyscyplinarnego i/lub 
multikulturowego 

posiada umiejętnośd 
kierowania pracą zespołu 
naukowego, także 
multidyscyplinarnego i/lub 
multikulturowego oraz 
świadomośd odpowiedzialności 
za działanie własne i innych 
 

  potrafi przy użyciu 
odpowiednich metod 
przekazywad wiedzę i 
kształtowad umiejętności 
różnych grup odbiorców 
 

  potrafi sporządzid wniosek o 
przyznanie środków na 
realizację projektu badawczego 
związanego z wybraną 
problematyką badawczą 
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potrafi posługiwad się 
podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i 
pojęciami właściwymi dla 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej w typowych 
sytuacjach profesjonalnych 

posiada umiejętnośd 
integrowania wiedzy z 
różnych dyscyplin 
humanistycznych oraz jej 
zastosowania w nietypowych 
sytuacjach profesjonalnych 

posiada umiejętnośd 
integrowania najnowszej 
wiedzy z różnych dyscyplin 
humanistycznych oraz jej 
zastosowania w działalności 
badawczej 

potrafi rozpoznad różne 
rodzaje tekstów i wytworów 
kultury materialnej z zakresu 
studiowanej dyscypliny 
humanistycznej oraz 
przeprowadzid ich krytyczną 
analizę i interpretację z 
zastosowaniem typowych 
metod, w celu określenia ich 
znaczeo oddziaływania 
społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-
kulturowym 

potrafi przeprowadzid 
krytyczną analizę i 
interpretację różnych 
rodzajów tekstów i wytworów 
kultury materialnej stosując 
oryginalne podejścia, 
uwzględniające nowe 
osiągnięcia humanistyki, w 
celu określenia ich znaczeo, 
oddziaływania społecznego, 
miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym 

 

umie formułowad i wyrażad 
własne poglądy i idee w 
ważnych sprawach 
społecznych i 
światopoglądowych 

umie formułowad i wyrażad 
własne poglądy i idee w 
ważnych sprawach 
społecznych i 
światopoglądowych, 
wykazując się niezależnością 
myślenia 

posiada umiejętnośd 
formułowania i uzasadniania 
sądów o najnowszych 
dokonaniach naukowych i 
dydaktycznych w wybranym 
obszarze nauk 
humanistycznych 

posiada umiejętnośd 
tworzenia typowych prac 
pisemnych oraz 
przygotowania wystąpieo 
ustnych, w języku polskim 
oraz języku uznawanym za 
podstawowy dla 
reprezentowanej dyscypliny 
humanistycznej, dotyczących 
zagadnieo szczegółowych w 
zakresie studiowanej 
dyscypliny humanistycznej, z 
wykorzystaniem 
podstawowych ujęd 
teoretycznych i różnych 
źródeł 

posiada rozbudowaną 
umiejętnośd tworzenia 
różnych typów prac 
pisemnych oraz 
przygotowania wystąpieo 
ustnych, w języku polskim 
oraz języku uznawanym za 
podstawowy dla 
reprezentowanej dyscypliny 
lub w obszarze leżącym na 
pograniczu różnych dyscyplin 

posiada zaawansowane 
umiejętności dokumentowania 
wyników prac badawczych i 
tworzenia różnych typów 
publikacji naukowych w 
reprezentowanym obszarze 
badawczym, w języku polskim 
oraz języku uznawanym za 
podstawowy dla 
reprezentowanej dyscypliny 
humanistycznej 

 posiada umiejętnośd 
formułowania opinii 
krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy 
naukowej i doświadczenia 
oraz umiejętnośd prezentacji 
tekstów krytycznych w 
różnych formach i w różnych 
mediach 

posiada umiejętnośd 
formułowania oryginalnych 
opinii krytycznych o wytworach 
kultury w oparciu o wiedzę 
naukową i doświadczenie oraz 
umiejętnośd prezentacji 
tekstów krytycznych w różnych 
formach i w różnych mediach 

posiada umiejętnośd 
argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów 

posiada umiejętnośd 
argumentowania z 
wykorzystaniem własnych 

posiada umiejętnośd 
argumentowania, 
formułowania własnych 
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innych autorów oraz 
formułowania wniosków 

poglądów oraz poglądów 
innych autorów, 
formułowania wniosków oraz 
tworzenia syntetycznych 
podsumowao 

oryginalnych poglądów, 
formułowania wniosków oraz 
tworzenia syntez 
problemowych 
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ma świadomośd poziomu 
swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju 
kulturalnego 

tak samo ma świadomośd poziomu 
własnych koncepcji 
badawczych, ich oryginalności, 
możliwości realizacji projektu 
badawczego, poziomu 
twórczości i istotności wkładu 
w rozwój reprezentowanej 
dyscypliny humanistycznej 

wykazuje aktywnośd w 
samodzielnym podejmowaniu 
działao profesjonalnych 

wykazuje aktywnośd w 
samodzielnym podejmowaniu 
działao profesjonalnych, ich 
planowaniu i organizacji, 
także kierując ich przebiegiem 

wykazuje kreatywnośd w 
poszukiwaniu nowych 
obszarów badao i kierowaniu 
ich przebiegiem oraz aktywnie 
uczestniczy w komunikacji 
naukowej 

ma świadomośd wagi refleksji 
na tematy etyczne związane z 
własną pracą, 
odpowiedzialnością przed 
współpracownikami i innymi 
członkami społeczeostwa 
oraz konieczności 
przestrzegania zasad kodeksu 
etycznego 

dostrzega i formułuje 
problemy etyczne związane z 
własną pracą, 
odpowiedzialnością przed 
współpracownikami i innymi 
członkami społeczeostwa oraz 
wykazuje aktywnośd w ich 
rozwiązywaniu 

ma świadomośd przynależności 
do wspólnoty naukowej, 
konieczności kierowania się 
wyznaczonymi przez nią 
zasadami etycznymi oraz 
odpowiedzialności za jej rozwój 
i znaczenie dla kształtowania 
się nowoczesnego 
społeczeostwa wiedzy 

docenia tradycję i 
dziedzictwo kulturowe 
ludzkości i ma świadomośd 
odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, 
Europy 

docenia tradycję i dziedzictwo 
kulturowe ludzkości oraz 
aktywnie uczestniczy w 
działaniach na rzecz 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, 
Europy 

docenia tradycję i dziedzictwo 
kulturowe ludzkości oraz 
inicjuje i kieruje działaniami na 
rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, 
Europy 

uczestniczy w życiu 
kulturalnym korzystając z 
różnych mediów i różnych 
jego form 

systematycznie uczestniczy w 
życiu kulturalnym, interesuje 
się aktualnymi wydarzeniami 
kulturalnymi, nowatorskimi 
formami wyrazu 
artystycznego, nowymi 
zjawiskami w sztuce 

jest inicjatorem i kreatorem 
wydarzeo kulturalnych 

świadomie kształtuje i 
pielęgnuje własne 
upodobania kulturalne 

tak samo  

ma  świadomośd znaczenia 
nauk humanistycznych dla 
utrzymania i rozwoju więzi 
społecznej na różnych 
poziomach 

ma pogłębioną świadomośd 
znaczenia nauk 
humanistycznych dla 
utrzymania i rozwoju więzi 
społecznej na różnych 
poziomach 

inicjuje i kieruje działaniami na 
rzecz wykorzystania osiągnięd 
nauk humanistycznych do 
rozwoju więzi społecznej na 
różnych poziomach 
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Zestaw efektów uczenia się dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych został przygotowany przez 

zespół powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL 4.1.3 pod 

przewodnictwem prof. dr hab. Marka Wąsowicza 

 Studia I stopnia/  
poziom 6  

Studia II stopnia/ 
poziom 7  

Studia III stopnia/ 
poziom 8  

W
ie

d
za

  
      

O różnych rodzajach struktur i 
instytucji społecznych 
(kulturowych, politycznych, 
prawnych i ekonomicznych) i 
ich elementach, w wymiarze 
regionu lub w skali globalnej. 

Wiedza szersza oraz 
pogłębiona w odniesieniu do 
wybranych struktur i instytucji 
społecznych, i/lub ich 
elementów. 

Wiedza zaawansowana o 
charakterze ogólnym oraz 
znacznie pogłębiona co do 
wybranych struktur i instytucji 
społecznych i/lub ich 
elementów, uwzględniająca 
najnowsze osiągnięcia 
naukowe. 

O relacjach między strukturami 
i instytucjami społecznymi (i ich 
elementami) w skali krajowej, 
międzynarodowej i 
międzykulturowej. 

Wiedza pogłębiona w 
odniesieniu do wybranych 
struktur i instytucji 
społecznych i kategorii więzi 
społecznych, względnie do 
wybranych kręgów 
kulturowych. 

Wiedza zaawansowana w 
odniesieniu do wybranych 
kręgów kulturowych, 
uwzględniająca najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 

O rodzajach więzi społecznych 
(rodzinnych, towarzyskich, 
kulturowych, zawodowych, 
organizacyjnych, terytorialnych, 
ekonomicznych, politycznych, 
prawnych) i o rządzących nimi 
prawidłowościach. 

Wiedza szersza oraz 
pogłębiona w odniesieniu do 
wybranych kategorii więzi 
społecznych. 

Wiedza zaawansowana o 
charakterze ogólnym oraz 
wiedza znacznie pogłębiona co 
do wybranych więzi 
społecznych, uwzględniająca 
najnowsze osiągnięcia 
naukowe. 

O człowieku jako twórcy 
kultury, w szczególności 
podmiocie konstytuującym 
struktury społeczne i zasady ich 
funkcjonowania, a także 
działającym w tych strukturach. 

Wiedza *o człowieku jako 
twórcy kultury+ pogłębiona w 
odniesieniu do wybranych 
obszarów aktywności 
człowieka. 

Wiedza zaawansowana [o 
człowieku jako twórcy kultury] 
o charakterze ogólnym oraz 
wiedza znacznie pogłębiona co 
do wybranych kompetencji 
społecznych, uwzględniająca 
najnowsze publikacje z tego 
zakresu. 

O metodach i narzędziach(w 
tym o technikach pozyskiwania 
danych, właściwych dla 
wybranej dyscypliny) 
pozwalających opisywad 
struktury i instytucje społeczne 
oraz procesy w nich i między 
nimi zachodzące. 

Wiedza [o metodach i 
narzędziach oraz technikach 
pozyskiwania danych, 
pozwalających opisywad 
struktury i instytucje 
społeczne+ pogłębiona o 
wybranych metodach i 
narzędziach opisu oraz 
modelowania struktur 
społecznych i procesów w 
nich zachodzących, a także 
identyfikowania 
prawidłowości rządzących 
nimi. 

Wiedza zaawansowana w 
zakresie wybranych metod 
opisu i technik pozyskiwania 
danych oraz modelowania, 
uwzględniająca najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 
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O normach i regułach 
organizujących struktury i 
instytucje społeczne i 
rządzących nimi oraz o ich 
źródłach, naturze, zmianach i 
sposobach działania. 

Wiedza pogłębiona w 
odniesieniu do wybranych 
systemów norm i reguł. 

Wiedza zaawansowana w 
zakresie wybranego systemu 
norm i reguł, uwzględniająca 
najnowsze osiągnięcia 
naukowe. 

O procesach zmian struktur i 
instytucji społecznych oraz ich 
elementów, o przyczynach, 
przebiegu, skali i 
konsekwencjach tych zmian. 

Wiedza szersza i pogłębiona w 
odniesieniu do procesów 
zmian wybranych struktur, 
instytucji i więzi społecznych 
oraz prawidłowości 
rządzących tymi zmianami. 

Wiedza zaawansowana [o 
procesach zmian] o charakterze 
ogólnym oraz wiedza znacznie 
pogłębiona w odniesieniu do 
wybranych struktur i instytucji 
społecznych oraz kategorii 
więzi społecznych, 
uwzględniająca najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 

O poglądach i ich ewolucji na 
temat struktur i instytucji 
społecznych oraz rodzajów 
więzi społecznych. 

Wiedza *o poglądach i ich 
ewolucji+ pogłębiona w 
odniesieniu do wybranych 
struktur i instytucji 
społecznych i/lub wybranych 
kategorii więzi społecznych. 

Wiedza zaawansowana [o 
poglądach+ o charakterze 
ogólnym oraz wiedza znacznie 
pogłębiona w odniesieniu do 
wybranych struktur i instytucji 
społecznych oraz kategorii 
więzi społecznych, 
uwzględniająca najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 
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Dostrzegania, obserwacji i 
interpretacji zjawisk 
społecznych rozmaitej natury 
(kulturowych, politycznych, 
prawnych, ekonomicznych). 

Umiejętnośd *dostrzegania, 
obserwacji i interpretacji 
zjawisk społecznych+ 
pogłębiona i wzbogacona o 
wyjaśnianie wzajemnych 
relacji między zjawiskami 
społecznymi rozmaitej natury. 

Umiejętnośd *dostrzegania, 
obserwacji i interpretacji 
zjawisk społecznych+ 
wzbogacona o odkrywanie – w 
ramach wybranej dyscypliny 
naukowej – nowych zależności 
między zjawiskami społecznymi 
lub ich nowych aspektów. 

Wykorzystania podstawowej 
wiedzy teoretycznej do opisu i 
analizowania konkretnych 
procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, 
prawnych, gospodarczych). 

Umiejętnośd wykorzystywania 
wiedzy teoretycznej [do opisu 
i analizowania procesów 
społecznych+, poszerzona o 
formułowanie własnych opinii 
oraz o krytyczny dobór 
danych i metod analizy. 

Umiejętnośd *wykorzystania 
wiedzy] wzbogacona o 
wykorzystanie procedury 
badawczej (naukowej) w 
ramach wybranej dyscypliny 
naukowej oraz krytyczną ocenę 
dotychczasowych wyników 
badao naukowych. 

Analizowania przyczyn i 
przebiegu konkretnych 
procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, 
prawnych, ekonomicznych). 

Umiejętnośd *rozumienia 
przyczyn i przebiegu 
procesów i zjawisk 
społecznych+ poszerzona o 
formułowanie własnych opinii 
na ten temat oraz stawianie 
prostych hipotez badawczych 
i ich weryfikowanie. 

Umiejętnośd *rozumienia 
przyczyn i przebiegu procesów i 
zjawisk społecznych+ 
wzbogacona o formułowanie 
złożonych, oryginalnych 
hipotez badawczych i 
zastosowanie adekwatnej 
procedury badawczej. 
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Prognozowania konkretnych 
procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, 
ekonomicznych) z 
wykorzystaniem standardowych 
metod i narzędzi. 

Umiejętnośd poszerzona o 
przewidywanie i modelowanie 
złożonych procesów 
społecznych (zjawisk z 
różnych obszarów życia 
społecznego) z 
wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i 
narzędzi. 

Umiejętnośd *prognozowania 
zjawisk i procesów 
społecznych+ wzbogacona o 
wykorzystanie właściwej 
procedury badawczej 
(naukowej) i/lub proponowanie 
nowych metod i narzędzi 
pomiaru i modelowania w 
ramach wybranej dyscypliny 
naukowej. 

Posługiwania się systemami 
normatywnymi oraz 
konkretnymi normami i 
regułami. 

Umiejętnośd poszerzona w 
odniesieniu do wybranej 
kategorii więzi społecznych (i 
rodzaju norm). 

Umiejętnośd *posługiwania się 
systemami normatywnymi] 
wzbogacona – w ramach 
wybranej dyscypliny naukowej 
– o proponowanie nowych 
norm lub nowych sposobów ich 
klasyfikacji i interpretacji. 

Wykorzystania zdobytej wiedzy 
w praktycznym (zawodowym) 
działaniu w ściśle określonym 
zakresie. 

Umiejętnośd wykorzystania 
zdobytej wiedzy w różnych 
zakresach i formach, 
poszerzona o krytyczną 
analizę skuteczności i 
przydatności stosowanej 
wiedzy. 

To samo *umiejętnośd 
wykorzystania zdobytej wiedzy] 
poszerzone o pogłębioną 
krytyczną analizę skuteczności i 
przydatności stosowanej 
wiedzy oraz o umiejętnośd 
przekazywanie wiedzy na 
poziomie wyższym. 

Analizowania proponowanych 
rozwiązao konkretnych 
problemów i uczestniczenia w 
podejmowaniu rozstrzygnięd w 
tym zakresie. 

Samodzielnego proponowania 
rozwiązao konkretnego 
problemu i przeprowadzenia 
procedury podjęcia 
rozstrzygnięd w tym zakresie. 

To samo [samodzielne 
proponowanie rozwiązao 
konkretnych problemów+ 
poszerzone o umiejętnośd 
proponowania nowatorskich 
lub niestandardowych 
rozwiązao pojawiających się 
problemów. 

Przewidywania ludzkich 
zachowao, analizowania ich 
motywów oraz społecznych 
(kulturowych, politycznych, 
prawnych, ekonomicznych) 
konsekwencji. 

To samo pogłębione w 
odniesieniu do wybranych 
rodzajów ludzkich zachowao 
lub obszarów, w jakich one 
zachodzą. 

To samo *rozumienie motywów 
ludzkich zachowao+ na 
wyższym poziomie wiedzy oraz 
pogłębione w zakresie 
wybranej dyscypliny naukowej. 

Rozumienia i analizowania 
kulturowego dorobku 
człowieka. 

To samo poszerzone o 
umiejętnośd pogłębionej 
teoretycznie oceny tego 
dorobku w wybranych 
obszarach ludzkiej aktywności 
kulturalnej z zastosowaniem 
metody badawczej. 

To samo [ocena kulturowego 
dorobku człowieka+ 
uzupełnione o umiejętnośd 
oceny tego dorobku z 
zastosowaniem metod 
badawczych w ramach 
wybranej dyscypliny naukowej 
w perspektywie 
interdyscyplinarnej. 
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 Potrafi efektywnie 
wykorzystywad środki oddane 
mu do dyspozycji w celu 
wykonania typowych zadao 
zawodowych w danej 
dyscyplinie. 

Potrafi dobierad środki i 
metody pracy w celu 
efektywnego wykonania 
pojawiających się zadao 
zawodowych 

Potrafi zaprojektowad 
efektywny sposób realizacji 
zadao badawczych w zakresie 
danej dyscypliny. 

In
n

e
 k

o
m

p
e

te
n

cj
e

 (
p

o
st
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y)

 
  

Jest przygotowany do 
aktywnego uczestniczenia w 
grupach (zespołach) i 
organizacjach, realizujących 
cele społeczne (polityczne, 
gospodarcze, obywatelskie) 

Jest przygotowany do 
wykonywania funkcji 
inicjatora i organizatora życia 
społecznego, potrafi kierowad 
zespołami i 
przedsięwzięciami, 
proponowad ich kształt 
programowy, organizacyjny i 
prawny, zna techniki 
negocjacyjne, potrafi pełnid 
rolę arbitra, mediatora i 
negocjatora w sytuacji 
konfliktu społecznego. 

Potrafi wyznaczad dalekosiężne 
cele przedsięwzięd i organizacji 
oraz przygotowywad strategie 
ich osiągania.  

Umie uczestniczyd w 
budowaniu projektów 
społecznych (politycznych, 
gospodarczych, obywatelskich), 
zna aspekty prawne, 
ekonomiczne i polityczne tej 
działalności oraz potrafi 
przewidywad w podstawowym 
zakresie jej skutki. 

To samo poszerzone o 
umiejętnośd przewidywania 
wielokierunkowych skutków 
społecznych swej działalności 
oraz zdolnośd do ponoszenia 
za nią odpowiedzialności. 

To samo *budowanie projektów 
działalności społecznej+ 
wzbogacone o umiejętnośd 
wskazywania nowych obszarów 
i sposobów działalności 
społecznej (w tym 
obywatelskiej). 

Potrafi komunikowad się z 
otoczeniem i przekazywad 
podstawową wiedzę na temat 
działalności społecznej 
(politycznej, gospodarczej, 
obywatelskiej). 

Potrafi komunikowad się z 
otoczeniem, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w 
danej dziedzinie, przekazywad 
i bronid swoich poglądów, 
umie wypowiadad się w 
ważnych sprawach 
społecznych i 
światopoglądowych, posiada 
umiejętności retoryczne i 
erystyczne. 

To samo *komunikowanie się z 
otoczeniem+ na wyższym 
poziomie poszerzone o 
odpowiedzialnośd za 
upowszechnianie wyników 
badao naukowych. 

Jest przygotowany do pracy w 
instytucjach publicznych, 
organizacjach gospodarczych, 
prywatnych, non profit. 

Jest przygotowany do 
tworzenia (współtworzenia) 
instytucji publicznych, 
organizacji gospodarczych, 
prywatnych i non profit w 
obszarze działalności 
społecznej, a także do 
podejmowania samodzielnej 
działalności w interesie 
publicznym lub własnym. 

Jest przygotowany do 
prowadzenia samodzielnej 
pracy naukowej, a także do 
kierowania zespołem 
badawczym. 
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Potrafi uzupełniad i doskonalid 
nabytą wiedzę i umiejętności. 

Potrafi samodzielnie i 
krytycznie uzupełniad wiedzę i 
umiejętności, poszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny. 

To samo *uzupełnianie i 
doskonalenie wiedzy i 
umiejętności+ na wyższym 
poziomie wiedzy i umiejętności 
w wymiarze 
interdyscyplinarnym. 

Ma świadomośd znaczenia 
zachowywania się w sposób 
profesjonalny i etyczny. 

To samo poszerzone o 
umiejętnośd aktywnego 
propagowania takich postaw. 

To samo [profesjonalizm, 
etycznośd zachowao+ 
poszerzone o umiejętnośd 
egzekwowania takich postaw. 

Potrafi brad odpowiedzialnośd 
za powierzone mu zadania. 

Odpowiedzialnie projektuje i 
wykonuje zadania zawodowe. 

To samo w odniesieniu do 
zadao zawodowych. 
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Zestaw efektów uczenia się dla obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych został przygotowany 

przez zespół powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach POKL 4.1.3 pod 

przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Górniaka. 

 Studia I stopnia/ poziom 6  Studia II stopnia/poziom 7  Studia III stopnia/poziom 8  

W
ie

d
za

 

Wiedza dotycząca 
fundamentów nauk 
przyrodniczych (fizyki, 
chemii, na poziomie 
ponadlicealnym)  

Zaawansowana wiedza z fizyki, 
chemii; wyspecjalizowana w zal. 
od kierunku studiów (np. 
biofizyka, geochemia, 
biogeochemia, geofizyka, itd.)  

Rozumienie relacji między 
naukami ścisłymi a naukami 
przyrodniczymi  

Elementarna wiedza w 
wybranych podstawowych 
obszarach studiowanej 
dyscypliny kierunkowej oraz 
jej związki i zależności 
między innymi dyscyplinami 
przyrodniczymi  

Pogłębiona wiedza na temat 
wybranej kierunkowej 
dyscypliny nauki, umożliwiająca 
dostrzeganie związków i 
zależności.  

Znajomośd bieżących problemów 
uprawianej dziedziny nauki (na 
poziomie aktualnych publikacji w 
wiodących przeglądowych 
czasopismach światowych)  

Znajomośd podstawowych 
kategorii pojęciowych i 
terminologii przyrodniczej. 
Znajomośd historycznego 
rozwoju danej dziedziny 
wiedzy i rozwoju metod 
badawczych  

Znajomośd aktualnego stanu 
wiedzy z danej dyscypliny 
naukowej  

Znajomośd ważnych 
nierozwiązanych problemów 
danej dyscypliny. Szczegółowa 
wiedza w tematyce uprawianej 
przez doktoranta (na poziomie 
aktualnych publikacji w 
czołowych specjalistycznych 
czasopismach światowych, także 
jeszcze niepublikowanych 
doniesieo z ważnych konferencji 
międzynarodowych)  

Znajomośd matematyki i 
statystyki na poziomie 
pozwalającym opisywanie 
zjawisk przyrodniczych  

Wiedza nt. wnioskowania 
statystycznego oraz znajomośd i 
rozumienie zasad metodologii 
nauk przyrodniczych (mocne 
wnioskowanie, hierarchiczny 
system teorii, testowanie 
hipotez, rola eksperymentu)  

Wiedza nt. modelowania zjawisk 
i procesów oraz rozumienie 
zasad metodologii nauk 
przyrodniczych pozwalające na 
poprawne wykorzystanie tych 
zasad w badaniach naukowych 
oraz sporządzaniu dokumentacji 
eksperckiej  

Podstawowe techniki i 
narzędzia badawcze zjawisk 
przyrodniczych  

Zasady planowania badao oraz 
nowoczesne techniki zbierania 
danych oraz narzędzia 
badawcze  

Znajomośd warsztatu 
metodologicznego uprawianej 
dyscypliny nauki oraz 
szczegółowych technik 
stosowanych w uprawianej 
specjalizacji  

Znajomośd zasad 
finansowania badao jako 
stymulatora rozwoju 
gospodarczego  

Wiedza na temat form 
pozyskiwania funduszy na 
badania i rozwój gospodarczy 
oraz zasad tworzenia projektów 
badawczych.  

Zaawansowana znajomośd 
słownictwa fachowego w danej 
dziedzinie w co najmniej jednym 
języku nowożytnym (j. angielski)  
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Znajomośd podstawowego 
słownictwa w danej 
dziedzinie w wybranym 
języku nowożytnym (j. 
angielski)  

Znajomośd słownictwa 
fachowego w danej dziedzinie 
w wybranym języku 
nowożytnym (j. angielski)  

Zaawansowana znajomośd 
słownictwa fachowego w danej 
dziedzinie w co najmniej jednym 
języku nowożytnym (j. angielski)  

Znajomośd prawa pracy oraz 
podstaw prawnych 
niezbędnych do 
uprawniania wyuczonego 
zawodu  

Powiększona wiedza o prawo 
autorskie i ergonomię  

Znajomośd podstaw prawnych 
funkcjonowania jednostki w życiu 
międzynarodowym  

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

 

Umiejętnośd stosowania 
podstawowych technik 
właściwych dla studiowanej 
dyscypliny (np. dla 
biologów: korzystania ze 
sprzętu optycznego, itp.)  

Umiejętnośd wykorzystania 
zaawansowanych technik 
właściwych dla studiowanej 
dziedziny 

Umiejętnośd samodzielnego 
posługiwania się nowoczesnymi 
technikami badawczymi 

Umiejętnośd czytania ze 
zrozumieniem literatury 
fachowej w j. ojczystym i 
nowożytnym (angielskim) i 
komunikowania się na 
podstawowym poziomie. 

Umiejętnośd posługiwania się 
językiem ojczystym i 
nowożytnym (angielskim) w 
stopniu umożliwiającym 
korzystanie z literatury 
naukowej i komunikację z 
cudzoziemcami. 

Umiejętnośd posługiwania się 
językiem ojczystym i 
nowożytnym (angielskim) w 
stopniu umożliwiającym 
swobodną komunikację z 
cudzoziemcami w tym pisanie 
artykułów i wygłaszanie 
referatów. 

Umiejętnośd wykorzystania 
dostępnych źródeł 
informacji, w tym ze źródeł 
elektronicznych 

Umiejętnośd krytycznej analizy i 
selekcji informacji, zwłaszcza ze 
źródeł elektronicznych 

Zaawansowane zarządzanie 
informacjami z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 

Umiejętnośd przeprowadza 
nenia zadanego prostego 
zadania badawczego lub 
ekspertyzy pod okiem 
opiekuna 

Umiejętnośd samodzielnego 
zaplanowania i 
przeprowadzenia zadania 
badawczego lub ekspertyzy z 
pomocą opiekuna 

Umiejętnośd samodzielnego 
przygotowania i wykonania 
projektu badawczego oraz 
zdolnośd do pozyskiwania 
funduszy krajowych i 
zagranicznych na realizację 
projektu 

Umiejętnośd stosowania na 
poziomie podstawowym 
metod matematycznych i 
statystycznych do opisu 
zjawisk i analizy danych 

Umiejętnośd samodzielnego 
stosowania  metod 
matematycznych i 
statystycznych do opisu zjawisk 
i analizy danych 

Zaawansowana umiejętnośd 
stosowania i doskonalenia metod 
analizy danych 

Umiejętnośd wykonywanie 
w terenie/laboratorium / 
zakładzie pracy prostych 
pomiarów fizycznych lub/i 
biologicznych lub/i 
chemicznych oraz 
obserwacji  

Umiejętnośd zbierania danych 
empirycznych oraz ich 
interpretacji  

Umiejętnośd aplikacji teorii 
fizycznych/biologicznych/chemic
znych w badaniach 
przyrodniczych 
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Umiejętnośd poprawnego 
wnioskowania na podstawie 
danych z różnych źródeł 

Umiejętnośd wyciągania 
wniosków oraz formułowania 
sądów na podstawie danych z 
różnych źródeł 

Umiejętnośd krytycznej oceny 
(recenzowania) teksów 
naukowych publikacji, projektów 
badawczych itd) 

Wykorzystanie języka 
naukowego w 
podejmowanych dyskursach 
ze specjalistami w danej 
dyscyplinie 

Umiejętnośd werbalnego 
komunikowania prac i 
doniesieo badawczych 
dostępnymi środkami 
werbalnej. 

Umiejętnośd przekazywania 
wiedzy naukowej (wykładania, 
referowania) na poziomie 
popularnym i podstawowym 
akademickim, w języku ojczystym 
i nowożytnym (angielskim); 

Umiejętnośd krytycznego 
opracowania wybranego 
problemu w zakresie 
wybranej dyscypliny nauki w 
formie pisemnego referatu 
w języku ojczystym, z 
poprawną dokumentacją. 

Umiejętnośd napisania 
krótkiego doniesienia 
naukowego na podstawie 
własnych dociekao, zgodnie z 
poprawną metodologią i 
pragmatyką, w języku ojczystym 
i j. nowożytnym(angielskim) 

Umiejętnośd napisania artykułu 
naukowego w formie 
akceptowanej w czołowych 
czasopismach naukowych, w 
języku nowożytnym (angielskim) 

Umiejętnośd pracy w 
zespole 

Umiejętnośd pracy w zespole i 
kierowania pracami 
niewielkiego zespołu 

Umiejętnośd pracy w zespole 
badawczym i jego kierowaniem 

Zdolnośd do samodzielnego, 
ukierunkowanego uczenia 
się 

Zdolnośd samodzielnego 
planowania własnej kariery 
zawodowej/naukowej 

Zdolnośd do samodzielnego 
planowania rozwoju 
intelektualnego i umiejętnośd 
wspierania innych w tym zakresie 

Umiejętnośd postępowania 
w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowia 

Umiejętnośd postępowania w 
nagłych stanach zagrożenia 
życia i zdrowia zespołów i 
obiektów 

Zaawansowana umiejętnośd 
postępowania w nagłych stanach 
zagrożenia życia i zdrowia 
zespołów i obiektów 

P
o

st
aw

y/
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  Rozumienie zjawisk i 
procesów fizycznych w 
przyrodzie 

Poszukiwanie zjawisk fizycznych 
zachodzących w przyrodzie 

Holistyczne pojmowanie zjawisk 
fizycznych 

Rozwijanie akceptującej 
postawy wobec metod 
matematycznych i 
statystycznych  

Docenianie wagi instrumentów 
matematycznych i 
statystycznych przy opisie 
zjawisk i procesów 
zachodzących w przyrodzie 

Aktywnośd w aplikacji metod 
matematycznych i 
statystycznych; abstrakcyjne 
myślenie 

Odpowiedzialnośd za 
powierzany sprzęt, za pracę 
własną, poszanowanie pracy 
własnej i innych. 

Odpowiedzialnośd za 
powierzony zakres prac 
badawczych, za pracę własną i 
innych. 

Pełna odpowiedzialnośd za pracę 
własną i innych oraz 
przyczynianie się do 
podtrzymania i doskonalenia 
etosu wspólnoty naukowej lub 
zawodowej. 
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Ostrożnośd i krytycyzm w 
przyjmowaniu informacji 
dostępnej w masowych 
mediach, mających 
odniesienie do nauk 
przyrodniczych 

Nawyk korzystania z 
obiektywnych źródeł informacji 
naukowej oraz posługiwania się 
zasadami krytycznego 
wnioskowania przy 
rozstrzyganiu praktycznych 
problemów 

Świadomośd ważnych 
nierozwiązanych problemów w 
danej dziedzinie wiedzy i 
zdolnośd do formułowania 
obiektywnych ocen problemów 
cywilizacyjnych, społecznych i 
gospodarczych na podstawie 
krytycznej analizy danych 
naukowych 

Efektywnośd działao wg 
wskazówek oraz zdolnośd do 
pracy w zespole 

Przywództwo i 
przedsiębiorczośd oraz 
świadomośd pełnionej roli 
zawodowej. 

Samokrytycyzm w pracy 
twórczej, działalnośd na rzecz jej 
usprawnienia i wzrostu jej 
efektywności. 

Potrzeba stałego 
aktualizowania wiedzy 
kierunkowej 

Aktywna aktualizacja wiedzy 
przyrodniczej i praktycznego jej 
stosowania 

Nawyk poszukiwania i wdrażania 
nowych rozwiązao badawczych/ 
praktycznych w zakresie nauk 
przyrodniczych 

Odpowiedzialnośd za 
bezpieczeostwo pracy 
własnej i innych 

Odpowiedzialnośd za ocenę 
zagrożeo wynikających ze 
stosowanych technik 
badawczych i tworzenie 
warunków bezpiecznej pracy 

Pełna odpowiedzialnośd za 
bezpieczeostwo pracy w 
tworzonych nowych miejscach 
pracy i organizacja bezpiecznych 
warunków pracy 

Rozumienie podstawowych 
zasad etyki 

Wdrażanie i rozwijanie zasad 
etyki zawodowej 

Znajomośd i stosowanie kodeksu 
zasad etycznych pracy naukowej 
oraz dobrych obyczajów 

Kreatywna postawa wobec 
życia 

Inicjatywa i samodzielnośd w 
działaniach 

Działalnośd na rzecz wzrostu 
efektywności pracy twórczej 
własnej i współpracowników 

Przeprowadza obiektywną 
autoocenę własnej pracy 

Potrafi obiektywnie ocenid 
wkład pracy własnej i innych 
kooperantów 

Posiada rozwinięte mechanizmy 
autoregulacyjne 

 

 


