Załącznik nr 1 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku
nazwa wydziału
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
nazwa kierunku studiów Inspekcja weterynaryjna
poziom kształcenia
Studia I stopnia
profil kształcenia
tytuł
zawodowy
uzyskiwany
przez
absolwenta
Ogólnoakademicki
Inżynier inspekcji weterynaryjnej
obszar kształcenia
dziedzina nauki / sztuki
dyscyplina naukowa / artystyczna
Zootechnika– dyscyplina wiodąca
Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych,
Dziedzina nauk rolniczych

leśnych i weterynaryjnych

Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku

Odniesienie do
charakterystyk
I stopnia2

Odniesienie do charakterystyk II stopnia3
Efekty z części I5

Kod
składnika
opisu4

Efekty obszarowe
z części II 6

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

K_W01

K_W02

Posiada wiedzę z zakresu biologii, chemii, biochemii,
ekologii, ochrony środowiska oraz genetyki
pozwalającą na zrozumienie treści przedmiotów
kierunkowych i specjalnościowych

Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcji komórek,
tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcego;
rozumie współzależność ich budowy i funkcji w
stanie zdrowia zwierząt

P6U_W

P6U_W

P6S_WG

P6S_WG

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 kształcenia

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

w zaawansowanym stopniu –
wybrane fakty, obiekty
i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

rolę i znaczenie środowiska
przyrodniczego i
zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej
oraz jego zagrożenia

Efekty dla kwalifikacji
obejmujących
kompetencje inżynierskie
z części III7
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nimi, stanowiące podstawową
wiedzę ogólną z zakresu
dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne
oraz wybrane zagadnienia
z zakresu wiedzy
szczegółowej – właściwe dla
programu kształcenia

K_W03

Posiada wiedzę z zakresu uprawy roślin, zna
funkcjonalne składniki roślin uprawnych i ich wpływ
na organizm zwierzęcy; zna surowce roślinne
wykorzystywane w żywieniu i fitoterapii zwierząt

P6U_W

P6S_WG

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 kształcenia

zasady utrzymania urządzeń,
obiektów, systemów
technicznych i technologii
typowych dla obszarów
rolniczych, leśnych i
przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie
danego kierunku studiów

podstawowe procesy zachodzące w
cyklu życia urządzeń, obiektów i
systemówtechnicznych

K_W04

Ma wiedzę z zakresu zagrożeń płodów rolnych,
metod ich identyfikacji oraz wpływu na organizm
żywy, bezpieczeństwo surowców roślinnych i
zwierzęcych; zna systemy zapewnienia jakości i
bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji
żywności

P6U_W

P6S_WG

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 kształcenia

zasady utrzymania urządzeń,
obiektów, systemów
technicznych i technologii
typowych dla obszarów
rolniczych, leśnych i
przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie
danego kierunku studiów

podstawowe procesy zachodzące w
cyklu życia urządzeń, obiektów i
systemówtechnicznych

K_W05

Ma wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki zwierząt,
zna technologie produkcji, przechowywania i
uszlachetniania materiałów paszowych; rozumie
zależności pomiędzy jakością pasz a stanem zdrowia
zwierząt i jakością produktów pochodzenia

P6U_W

P6S_WG

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

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

podstawowe procesy zachodzące w
cyklu życia urządzeń, obiektów i
systemówtechnicznych
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artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne
oraz wybrane zagadnienia
z zakresu wiedzy
szczegółowej – właściwe dla
programu kształcenia

zwierzęcego

K_W06

Zna technologie chowu i użytkowania zwierząt
gospodarskich; ma wiedzę z zakresu utrzymania i
hodowli zwierząt towarzyszących

P6U_W

P6S_WG

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 kształcenia

stan i czynniki determinujące
funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich

K_W07

Zna prawne i organizacyjne aspekty w produkcji
zwierzęcej, produkcji pasz i żywności oraz ochronie
zdrowia zwierząt

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

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 kształcenia

stan i czynniki determinujące
funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich

fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji
podstawowe ekonomiczne,
prawne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działań

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

K_W08

Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania
biotechnologii w produkcji zwierzęcej i roślinnej

P6U_W

P6S_WK

podstawowe procesy zachodzące w
cyklu życia urządzeń, obiektów i
systemów technicznych

podstawowe uwarunkowania
etyczne i prawne związane z
działalnością naukową,
dydaktyczną oraz wdrożeniową

podstawowe procesy zachodzące w
cyklu życia urządzeń, obiektów i
systemów technicznych
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związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym
podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej
i prawa autorskiego

zasady utrzymania urządzeń,
obiektów, systemów
technicznych i technologii
typowych dla obszarów
rolniczych, leśnych i
przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie
danego kierunku studiów
stan i czynniki determinujące
funkcjonowanie i rozwój
obszarów wiejskich

K_W09

Zna podstawowe zasady organizacyjne i prawne
działalności gospodarczej podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w łańcuchu
żywności

P6U_W

P6S_WG

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 kształcenia

K_W10

Ma podstawową wiedzę z zakresu najczęściej
występujących chorób u zwierząt gospodarskich; zna
metody ich zapobiegania

P6U_W

P6S_WG

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 kształcenia

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

K_W11

Zna metody statystyczne oraz technologie
informacyjne niezbędne w zawodzie

P6U_W

P6S_WK

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

metodologię badań oraz
podstawowe teorie w zakresie
dyscyplin naukowych
właściwym dla kierunku
studiów

ogólne zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej
przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP
oraz wybrane zagadnienia
z zakresu wiedzy
szczegółowej – właściwe dla
programu kształcenia

K_W12

Posiada wiedzę z zakresu humanistyki, ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy

P6U_W

P6S_WK

fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji
podstawowe ekonomiczne,
prawne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działań
związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym
podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i
prawa autorskiego

podstawowe uwarunkowania
etyczne i prawne związane z
działalnością naukową,
dydaktyczną oraz wdrożeniową

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

K_U01

Posiada umiejętność pozyskiwania wiedzy z różnych
źródeł, jej oceny i krytycznej analizy oraz
wykorzystuje technologie informatyczne w
przetwarzaniu informacji związanych ze
studiowanym kierunkiem

P6U_W

P6S_UW

wykorzystywać posiadaną
wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
− właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich
pochodzących,dokonywanie
oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji,
− dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

pod kierunkiem opiekuna
przeprowadzać proste
eksperymenty i pomiary,
interpretować uzyskane
wyniki i wyciągać wnioski

planować i przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i
symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i
wyciągać wnioski

K_U02

Potrafi wybrać odpowiednie metody i urządzenia
analityczne w celu szacowania ryzyka zagrożeń dla
zdrowia zwierząt i ludzi oraz wykorzystać wyniki
badań laboratoryjnych dla zapewnienia
bezpieczeństwa żywności, pasz i stanu zdrowia
zwierząt

P6U_W

P6S_UW

wykorzystywać posiadaną
wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
− właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich
pochodzących,dokonywanie

stosować standardowe techniki
i narzędzia badawcze w
zakresie dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku
studiów

zaprojektować -zgodnie z zadaną
specyfikacją – oraz wykonać typowe
dla kierunku studiów proste
urządzenie, obiekt, system lub
zrealizować proces, używając
odpowiednio dobranych metod,
technik, narzędzi i materiałów
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oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji,
− dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

K_U03

Potrafi ocenić kompleksowo dobrostan zwierząt oraz
wskazać działania zapewniające dostosowanie
ocenianych kryteriów do obowiązujących regulacji
prawnych

P6U_W

P6S_UW

wykorzystywać posiadaną
wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
− właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich
pochodzących,dokonywanie
oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji,
− dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować
techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

planować i przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i
symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i
wyciągać wnioski

K_U04

Potrafi rozpoznać zewnętrzne objawy choroby
zwierząt na podstawie zachowań, wyglądu i
produkcyjności oraz wskazać działania prewencyjne i
profilaktyczne

P6U_W

P6S_UW

wykorzystywać posiadaną
wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
− właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich
pochodzących,dokonywanie
oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji,
− dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować
techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

przy identyfikacji i formułowaniu
specyfikacji zadań inżynierskich oraz
ich rozwiązywaniu:
wykorzystać metody
analityczne, symulacyjne i
eksperymentalne
dostrzegać ich aspekty
systemowe i pozatechniczne
dokonywać wstępnej oceny
ekonomicznej proponowanych
rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich

K_U05

Potrafi prowadzić dokumentację hodowlaną i
weterynaryjną oraz wykorzystać przepisy prawa

P6U_W

P6S_UW

dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować

Załącznik nr 1 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP

unijnego i krajowego w zakresie bezpieczeństwa
łańcucha żywnościowego i systemów zarządzania
jakością

techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

K_U06

Potrafi dobrać nowoczesne technologie produkcji
roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem zasad
ekologii i ochrony środowiska, identyfikować źródła
zanieczyszczenia środowiska, wskazać sposoby
ograniczenia emisji i neutralizacji substancji
szkodliwych, wykorzystać obowiązujące przepisy
prawa w zakresie ochrony środowiska

P6U_W

P6S_UW

K_U07

Potrafi powiązać prawa biologiczne z budową i
funkcjami organizmu zwierzęcego, zastosować
zasady selekcji, kojarzenia i krzyżowania w hodowli

P6U_W

P6S_UW

K_U08

Potrafi określić przydatność żywieniową pasz i
zbilansować dawkę pokarmową, wykorzystać różne
dodatki w żywieniu zwierząt, dostosować dietę do
przebiegu choroby i rekonwalescencji

P6U_W

P6S_UW

wykorzystywać posiadaną
wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
− właściwy dobór źródeł oraz
informacji z nich
pochodzących,dokonywanie
oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji,
− dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować
techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

stosować standardowe techniki
i narzędzia badawcze w
zakresie dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku
studiów
dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować
techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

dokonać krytycznej analizy sposobu
funkcjonowania istniejących
rozwiązań technicznych i ocenić te
rozwiązania

planować i przeprowadzać
eksperymenty, w tym pomiary i
symulacje komputerowe,
interpretować uzyskane wyniki i
wyciągać wnioski
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programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP
dokonywać identyfikacji
i standardowej analizy zjawisk
oraz podejmować standardowe
działania(w tym stosować
techniki i technologie) zgodne
z kierunkiem studiów, służące
rozwiązaniu problemów
w zakresie produkcji żywności
,zdrowia zwierząt, stanu
środowiska naturalnego i
zasobów naturalnych oraz
wykonywać techniczne zadania
inżynierskie

K_U09

Potrafi sprawować nadzór sanitarno-weterynaryjny
nad podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem i
przetwarzaniem surowców pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego oraz produkcją, obrotem i
wykorzystaniem środków żywienia zwierząt

P6U_W

P6S_UW

K_U10

Potrafi pracować w zespole, współdziałać i
wykonywać powierzone zadania z zachowaniem
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; kierować i
kontrolować efekty pracy
Potrafi samodzielnie studiować literaturę, planować
własną ścieżkę rozwoju i kariery zawodowej

P6U_W

P6S_UO

planować i organizować pracę
– indywidualną oraz w zespole

P6U_W

P6S_UU

samodzielnie planować i
realizować własne uczenie się
przez całe życie

Potrafi przygotować ustne i pisemne opracowanie
tematyczne z wybranej dyscypliny charakterystycznej
dla kierunku studiów, z wykorzystaniem fachowego
słownictwa w języku polskim i obcym i
przestrzeganiem praw autorskich

P6U_W

P6S_UK

komunikować się z użyciem
specjalistycznej terminologii
brać udział w debacie –
przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich
posługiwać się językiem
obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

K_U11

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

K_K01

Jest gotów do wykorzystania wiedzy teoretycznej w
pracy zawodowej

P6U_K

P6S_KK

krytycznej oceny posiadanej
wiedzy uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych

K_K02

Jest gotów wykazywać etyczną postawę wobec
zwierząt

P6U_K

P6S_KR

odpowiedzialnego pełnienia
ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania
tego od innych,
- dbałości o dorobek i tradycje

Załącznik nr 1 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP
zawodu

K_K03

Jest gotów do podjęcia pracy w sektorze rolnictwa,
produkcji żywności oraz administracji lokalnej i
rządowej

P6U_K

P6S_KO

wypełniania zobowiązań
społecznych,
współorganizowania
działalności na rzecz
środowiska społecznego
inicjowania działania na rzecz
interesu publicznego
myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

K_K04

Jest gotów do prowadzenia gospodarstwa lub firmy
działającej w sektorze rolnictwa

P6U_K

P6S_KO

wypełniania zobowiązań
społecznych,
współorganizowania
działalności na rzecz
środowiska społecznego
inicjowania działania na rzecz
interesu publicznego
myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

K_K05

Jest gotów do podjęcia odpowiedzialności społecznej
w zakresie bezpieczeństwa produkcji pasz i żywności

P6U_K

P6S_KO

wypełniania zobowiązań
społecznych,
współorganizowania
działalności na rzecz
środowiska społecznego
inicjowania działania na rzecz
interesu publicznego
myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

K_K06

Jest gotów do ciągłego dokształcania się w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywności

P6U_K

P6S_KK

krytycznej oceny posiadanej
wiedzy uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych docharakterystyk I i II stopnia poziomu 6 1 / poziomu 71 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Załącznik nr 1 do:
Wytycznych do projektowania i modyfikacji
programów kształcenia dla studiów I i II stopnia w UTP
objaśnienia
ogólna liczba kierunkowych efektów kształcenia – zaleca się zdefiniowanie około 30 efektów kształcenia dla studiów I stopnia oraz około 20 efektów kształcenia dla studiów II stopnia, w proporcji poszczególnych kategorii zbliżonej
do 2:2:1 (W:U:KS),
w opisie efektów kształcenia należy uwzględnić charakterystyki I i II stopnia PRK oraz efekty kształcenia w zakresie znajomości języka obcego
pozostawić odpowiednio: poziom 6 –w przypadku studiów I stopnia albo poziom 7 – w przypadku studiów II stopnia ,
odnieść do uniwersalnej charakterystyki I stopnia odpowiednio: poziomu 6 PRK (studia I stopnia) albo poziomu 7 PRK (studia II stopnia), określonej załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) – należy wskazać jedynie odpowiedni kod,
3
odnieść do charakterystyk II stopnia odpowiedniego poziomu PRK, określonych załącznikiem do rozporządzenie MNiSWz dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016. Poz. 1594)
4
wskazać kod składnika opisu określony załącznikiem, o którym mowa w odnośniku nr 3
5
uwzględnić wspólne dla wszystkich obszarów efekty zawarte w części I załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 3, należy dążyć do uwzględnienia wszystkich efektów wyszczególnionych w części I dla danego poziomu PRK,
6
uwzględnić efekty adekwatne do obszaru / -ów, do których przyporządkowano kierunek studiów, zawarte w części II załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 3(w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do więcej niż
jednego obszaru kształcenia dodać kolumny dla kolejnego obszaru i wskazać nazwy obszarów w ich nagłówkach, w razie potrzeby opis przedstawić na formacie A3), należy dążyć do uwzględnienia wszystkich efektów
wyszczególnionych w części II dla danego poziomu PRK oraz odpowiednio dla danego obszaru i profilu kształcenia
7
w przypadku studiów kończących się nadaniem tytułu zawodowego inż., mgr inż. lub równorzędnego – uwzględnić w pełnym zakresie, odpowiednio dla danego poziomu PRK charakterystykę kwalifikacji obejmujących kompetencje
inżynierskie określone w części III załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 3, kolumnę należy usunąć jeśli absolwentom nadawany jest tytuł zawodowy inny niż inż., mgr inż. lub równorzędny
1
2

symbole kierunkowych efektów kształcenia
K (pierwsza litera) – kierunkowy efekt kształcenia
W – wiedza
U – umiejętności
K – kompetencje społeczne
01, 02, … - numer efektu kształcenia w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0)

