Załącznik nr 2 do uchwały nr 263/2018/2019
Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW:
GEOGRAFIA
Nazwa kierunku studiów

Geografia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

7 poziom

Poziom studiów

studia drugiego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

magister

Dyscypliny naukowe

- nauki o Ziemi i środowisku
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dyscyplina wiodąca

- nauki o Ziemi i środowisku

Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010)
oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218).

Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
uniwersalnych
charakterystyk
poziomów w PRK1

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
uczenia się PRK2

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01

filozoficzne i metodologiczne uzasadnienie badań naukowych oraz zna
główne kierunki badawcze i osiągnięcia geografii nowożytnej, a także
rozumie ich społeczne znaczenie

P7U_W

P7S_WG

K_W02

zagadnienia z zakresu teorii i technologii informacji geograficznej oraz
możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych

P7U_W

P7S_WG

K_W03

złożone zjawiska i procesy przyrodnicze w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej i ich wpływ na sferę społeczno-gospodarczą

P7U_W

P7S_WG

K_W04

złożone zjawiska i procesy społeczno-kulturowe i gospodarcze w skali
globalnej, regionalnej i lokalnej i ich wpływ na środowisko przyrodnicze

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

K_W05

koncepcje geograficzne dotyczące zróżnicowania przestrzennego
zjawisk na powierzchni Ziemi w kontekście ich wyjaśniania
i modelowania

P7U_W

P7S_WG

K_W06

zaawansowany
aparat
pojęciowy
studiowanej
specjalności
geograficznej oraz nauk szczegółowych powiązanych z tą specjalnością

P7U_W

P7S_WG

1
2

Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010).
Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część Ii część II załącznika do rozporządzenia
MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).
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K_W07

konflikty między przyrodniczymi a społeczno-kulturowymi składnikami
środowiska geograficznego Ziemi oraz wyjaśnia przyczyny ich
wystąpienia i sposoby rozwiązania

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

K_W08

literaturę polską i obcą dotyczącą studiowanej specjalności
geograficznej oraz podstawową literaturę nauk szczegółowych
(przyrodniczych lub społecznych) powiązanych z tą specjalnością

P7U_W

P7S_WG

K_W09

metody matematyczno-statystyczne na poziomie modelowania zjawisk
i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych w zakresie
studiowanej specjalności

P7U_W

P7S_WG

K_W10

teoretyczne podstawy metod badawczych stosowanych w wybranej
specjalności

P7U_W

P7S_WG

K_W11

specjalistyczne narzędzia geoinformatyczne w analizie środowiska
geograficznego

P7U_W

P7S_WG

K_W12

najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą
oraz zastosowania osiągnięć naukowych w praktyce w zakresie
wybranej (studiowanej) specjalności

P7U_W

P7S_WG

K_W13

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i ma
wiedzę o realizacji projektów naukowych i aplikacyjnych w naukach
geograficznych

P7U_W

P7S_WK

K_W14

zasady ochrony własności intelektualnej w kontekście korzystania ze
źródeł informacji i przygotowywania opracowań naukowych

P7U_W

P7S_WK

K_W15

potrzebę zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w pracach
badawczych z zakresu studiowanej specjalności

P7U_W

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01

posługiwać się terminologią geograficzną w języku polskim oraz
w języku angielskim lub wybranym języku obcym nowożytnym,
szczególnie w wybranej specjalności

P7U_U

P7S_UW

K_U02

stosować
zaawansowane
metody
i
wykorzystywane w naukach geograficznych

P7U_U

P7S_UW

K_U03

wykorzystywać matematyczne i statystyczne metody do analizy danych
przestrzennych w wybranej specjalności

P7U_U

P7S_UW

K_U04

wykonywać i przedstawiać wyniki badań w postaci prawidłowo
opracowanej prezentacji

P7U_U

P7S_UK

K_U05

odnaleźć i wybrać niezbędne informacje z literatury fachowej i innych
źródeł, w języku polskim oraz w języku angielskim lub wybranym języku
obcym nowożytnym w zakresie studiowanej specjalności

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK

K_U06

zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie studiowanej
specjalności, zgodnie z zasadami przyjętej konwencji badawczej
i orientacji metodologicznej

P7U_U

P7S_UW
P7S_UO

K_U07

poprawnie wnioskować na podstawie danych z różnych źródeł
informacji geograficznych

P7U_U

P7S_UW

K_U08

opisywać
komponenty
środowiska
współzależności zachodzące miedzy nimi

P7U_U

P7S_UW

K_U09

opracować pisemnie wybrany problem badawczy z zakresu studiowanej
specjalności

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK

K_U10

przedstawić i zreferować wyniki badań w postaci prawidłowo
opracowanej prezentacji

P7U_U

P7S_UK

K_U11

samodzielnie rozwiązywać problem badawczy, rozumiejąc jego rolę w
ramach szerszego projektu i własnej kariery zawodowej

P7U_U

P7S_UU

K_U12

posługiwać się językiem obcym, szczególnie w zakresie terminologii
specyficznej dla nauk geograficznych zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7U_U

P7S_UK

narzędzia

badawcze

geograficznego

oraz

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
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K_K01

świadomego korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji naukowej
i krytycznego wnioskowania

P7U_K

P7S_KK

K_K02

poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej
wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

P7U_K

P7S_KK

K_K03

rozpoznawania zagrożeń wynikających z warunków pracy oraz do
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w czasie
realizacji podjętych prac i zobowiązań

P7U_K

P7S_KR

K_K04

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

P7U_K

P7S_KO
P7S_KR

K_K05

uwzględniania wartości różnorodności kulturowej i zróżnicowania
gospodarczego na świecie oraz do uwzględniania potrzeb zachowania
szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur

P7U_K

P7S_KK

K_K06

akceptacji wartości georóżnorodności i przejmowania odpowiedzialności
za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

P7U_K

P7S_KO

K_K07

działania w sposób przedsiębiorczy i angażowania się w realizację
projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych

P7U_K

P7S_KO

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
Przykład:
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji
pełnej na poziomie 4
P = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętności
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa
Przykład:
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego, wiedza – kontekst
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