Załącznik Nr 2
do Zasad

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Kierunek studiów: Inżynieria Geologiczna
Obszar Kształcenia w zakresie: Nauk przyrodniczych
Dziedzina nauki: Nauki o Ziemi
Dyscyplina naukowa: Geologia
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Poziom kwalifikacji: 7
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Kod efektu
kształcenia
dla kierunku
studiów

K2_W01

K2_W02

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Inżynieria Geologiczna
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku studiów Inżynieria
Geologiczna absolwent:

WIEDZA:
Posiada pogłębiona wiedzę w zakresie wybranych aspektów
hydrogeologii, geologii złóż, geologii poszukiwawczej, mineralogii i
petrologii stosowanej, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska.
Zna akty prawne i aspekty ekonomiczne dotyczące geologii, prawa
wodnego, oceny oddziaływania na środowisko oraz podstawowe
krajowe i europejskie akty normatywne związane z działalnością
geologiczno-inżynierską.

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK* z
uwzględnieniem
efektów
właściwych dla
obszaru nauk
przyrodniczych
(kody)

P7S_WG

P7S_WG

K2_W03

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane w celu analizy
środowiska przyrodniczego.

P7S_WG

K2_W04

Zna i rozumie współczesne problemy dyskutowane w literaturze
naukowej z dziedziny nauk o Ziemi.

P7S_WG

K2_W05

Zna szczegółowe zasady planowania badań z wykorzystaniem technik
i narzędzi badawczych stosowanych w geologii.

P7S_WG

K2_W06

Ma pogłębioną znajomość międzynarodowej terminologii w zakresie
wybranych dyscyplin nauk geologicznych.

P7S_WG

Zna w pogłębionym stopniu społeczne, ekonomiczne i prawne
uwarunkowania działalności gospodarczej, wdrożeniowej i naukowodydaktycznej w zakresie inżynierii geologicznej.
Ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach stosowanych w
rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu geologii i nauk
pokrewnych.
Zna metody obliczeniowe i programy komputerowe wykorzystywane w
celach projektowych i dokumentacyjnych w geologii i naukach
pokrewnych.

P7S_WG

InżK2_W03

Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania obiektów i urządzeń
technicznych stosowanych w inżynierii geologicznej.

P7S_WG

InżK2_W04

Zna wymogi prawne i formalne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

P7S-WK

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zastosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz
informacje z literatury naukowej, baz danych i innych źródeł w
zakresie wybranych aspektów hydrogeologii, geologii złóż, geologii
poszukiwawczej, mineralogii i petrologii stosowanej, geologii
inżynierskiej i ochrony środowiska.

P7S_UW

K2_W07
InżK2_W01
InżK2_W02

K2_U01

P7S-WK

P7S_WG

K2_U02
K2_U03

Potrafi wykorzystać metody matematyczne i informatyczne do
realizacji złożonych zadań związanych z dokumentowaniem i ochroną
zasobów środowiska przyrodniczego.
Potrafi zreferować wyniki własnych prac badawczych i podjąć dyskusję
naukową ze specjalistami z zakresu nauk geologicznych i dziedzin
pokrewnych.

P7S_UW
P7S_UK

K2_U04

Potrafi komunikować się w języku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P7S_UK

K2_U05

Potrafi pracować samodzielnie oraz kierować zespołem i dostosować
się do wymogów pracy zespołowej. Umie zaplanować własną karierę
zawodową lub naukową.

P7S_UO,
P7S_UU

Potrafi wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe do
wykonania zadań z zakresu nauk o Ziemi.

P7S_UW

InżK2_U01
InżK2_U02
InżK2_U03

Potrafi planować i przeprowadzać prace terenowe, kameralne i
laboratoryjne w zakresie geologii i ochrony środowiska oraz
interpretować wyniki badań.
Potrafi wykonać projekty prac geologicznych oraz dokumentacje
geologiczne i geośrodowiskowe z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych.

P7S_UW
P7S_UW

InżK2_U04

Potrafi wykorzystać metody analityczne, obliczeniowe, symulacyjne i
eksperymentalne w rozwiązywaniu zadań inżynierskich.

P7S_UW

InżK2_U05

Potrafi krytycznie ocenić istniejące i zaproponować optymalne
rozwiązania techniczne z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.

P7S_UW

K2_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest gotów do krytycznej oceny informacji w zakresie nauk
geologicznych, stosując zasadę logicznego interpretowania zjawisk i
procesów.

K2_K02

Rozumie wagę, aspekty i skutki działań związanych z geologią
stosowaną i ich wpływ na środowisko.

K2_K03

Jest gotów do inicjowania działań i wypełniania zobowiązań na rzecz
środowiska społecznego oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy.

K2_K04

Jest gotów do ciągłego uczenia się, podnoszenia kompetencji
zawodowych i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

P7S_KK
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

*Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria - wiedza
U - kategoria - umiejętności
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia

