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Opis efektów uczenia się  
 

Nazwa kierunku studiów: Survival i animacja przyrodnicza  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: nauki biologiczne: 100% 

 

 

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 

 

 

Tabela 1. Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
Symbole 

efektów 

uczenia 

się dla 

kierunku 

studiów 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się 

PRK 

 

WIEDZA 

Absolwent zna i rozumie 

SR_W01  pojęcia i terminologię z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, 

biofizyki i biomechaniki, anatomii i fizjologii człowieka, 

ekologii, biologii środowiskowej oraz edukacji przyrodniczej 

P6S_WG 

 

SR_W02  złożone techniki i narzędzia badawcze, w tym w zakresie sztuki 

przetrwania oraz edukacji przyrodniczej wykorzystujące różne 

elementy składowe środowiska przyrodniczego 

P6S_WG 

 

SR_W03 budowę i właściwości różnorodnych typów makrocząsteczek 

biologicznych, w tym substancji biologicznie czynnych i ich 

wpływ na organizm  

P6S_WG 

 

SR_W04 typy zjawisk i procesów (naturalnych i antropogenicznych) ze 

sfery przyrodniczej i gospodarczej warunkujące pojawianie się i 

rozprzestrzenianie zagrożeń i katastrof ekologicznych 

P6S_WG 

 

SR _W05 typy siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodność na wszystkich jej 

poziomach oraz metody i formy ochrony przyrody 

P6S_WG 

 

SR _W06 zagadnienia z zakresu technik survivalowych oraz udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

P6S_WG 

 

SR _W07 zasady żywienia człowieka oraz możliwości wykorzystania w 

diecie produktów pochodzenia naturalnego, z uwzględnieniem 

produktów regionalnych 

P6S_WG 

SR _W08 zasady organizowania pracy w placówkach prowadzących 

działalność z zakresu technik survivalowych oraz edukacji 

przyrodniczej z uwzględnieniem przepisów prawa, zasad 

bezpieczeństwa oraz ergonomii i higieny pracy  

P6S_WG  

P6S_WK 

SR _W09 wytyczne i zasady przygotowania projektów licencjackich oraz 

prawne aspekty ochrony własności intelektualnej wraz z 

zasadami wykorzystywania technologii informatyczno-

P6S_WG  
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komunikacyjnych  

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

SR_U01 stosować różnorodne, jak i wybrane szczegółowe sposoby 

obserwacji, metody oraz techniki pomiarowe, dobierane 

adekwatnie do analizowanego problemu 

P6S_UW 

 

SR_U02 stawiać hipotezy, zaplanować złożone badania z zakresu technik 

przetrwania w środowisku i prowadzenia animacji 

przyrodniczych oraz analizować  dane z zastosowaniem technik 

informatycznych i metod statystycznych 

P6S_UW 

 

SR_U03 rozpoznawać gatunki flory i fauny powszechnie występujące 

oraz te o kluczowym znaczeniu dla sztuki przetrwania  

P6S_UW 

 

SR_U04 określić wpływ czynników biotycznych i abiotycznych 

środowiska na wybrane zespoły organizmów, w tym człowieka 

P6S_UW 

 

SR_U05 krytycznie ocenić walory terenu pod kątem przydatności do 

użytkowania survivalowego oraz wykorzystania do prowadzenia 

działalności z zakresu animacji przyrodniczej 

P6S_UU  

P6S_UW  

P6S_UK 

SR_U06 dokonać oceny zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania 

wybranych gatunków i ekosystemów oraz promować założenia 

zrównoważonego rozwoju 

P6S_UW 

 

SR_U07 planować działalność gospodarczą stosując techniki 

informatyczne, statystyczne, przepisy prawne, ekonomiczne oraz 

zasady BHP i ergonomii 

P6S_UW 

 

SR_U08 opracować i wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego 

zadanie problemowe oraz wykonać projekt licencjacki 

dotyczący zagadnień z zakresu technik i metod przetrwania w 

środowisku (również w zmiennych i nieprzewidywalnych 

warunkach) oraz edukacji i animacji przyrodniczej z 

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych i 

przedstawić je przy użyciu nowoczesnych technik prezentacji  

P6S_UW 

P6S_UO 

 

SR_U09 posługiwać się poprawną terminologią stosowaną w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego, w tym w języku 

obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UW 

P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

SR_K01 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w 

społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, 

w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych  

P6S_KO  

P6S_KR 

 

SR_K02 ustawicznego dokształcania i samodoskonalenia poprzez 

systematyczne uczenie się, uaktualnianie wiedzy z zakresu 

sztuki przetrwania w środowisku naturalnym oraz animacji 

przyrodniczych i podnoszenia kompetencji zawodowych  

P6S_KK 

 

SR_K03 pracy w zespole podczas wykonywania ćwiczeń, zadań 

domowych i projektów wymaganych programem 

dydaktycznym, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych 

P6S_KK 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
SR – kod efektów dla kierunku studiów: Survival i animacja przyrodnicza 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu uczenia się 
                                                                      

 

 

 


