Załącznik nr 1 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

6 poziom

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

licencjat

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

specyfikę geografii, jej genezę i rozwój, a także zna jej strukturę
wewnętrzną, przedmiot i metody badań; oraz zna miejsce geografii
w systemie nauk i jej powiązania z innymi naukami

P6U_W

P6S_WG

K_W02

podstawowe pojęcia z zakresu geografii i koncepcje dotyczące
zróżnicowania przestrzennego zjawisk na powierzchni Ziemi

P6U_W

P6S_WG

K_W03

główne podsystemy przyrodnicze (w tym atmosfera, hydrosfera,
litosfera, pedosfera i biosfera) i podsystemy społeczno-ekonomiczne (w
tym antroposfera wraz ze środowiskiem społecznym i otoczeniem
gospodarczym) środowiska geograficznego, ich własności i wzajemne
współzależności

P6U_W

P6S_WG

K_W04

procesy i zjawiska zachodzące w obrębie podsystemów środowiska
geograficznego oraz ma wiedzę niezbędną do ich zrozumienia
z zakresu innych nauk pomocniczych (w tym fizyki, chemii, astronomii,
ekonomii i socjologii)

P6U_W

P6S_WG

K_W05

zróżnicowanie powierzchni Ziemi pod względem budowy geologicznej
oraz rzeźby oraz wyjaśnia je w oparciu o znajomość procesów

P6U_W

P6S_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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geologicznych i
i współcześnie

morfogenetycznych

działających

w

przeszłości

K_W06

zróżnicowanie społeczno-kulturowe, gospodarcze i polityczne świata w
kontekście różnych dróg rozwoju krajów i regionów, zachodzących
procesów integracji i globalizacji oraz uwarunkowań środowiska
przyrodniczego

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W07

zróżnicowanie warunków klimatycznych Ziemi oraz ma wiedzę
o przebiegu i znaczeniu procesów klimatotwórczych w różnych strefach
klimatycznych

P6U_W

P6S_WG

K_W08

procesy obiegu wody w przyrodzie i zna elementy bilansu wodnego
w powiązaniu z warunkami geologicznymi, rzeźbą terenu, klimatem
i szatą roślinną, a także w aspekcie działalności człowieka w kontekście
deficytu wody i zagrożenia powodziowego

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W09

właściwości gleb i czynniki warunkujące ich zróżnicowanie na Ziemi,
a także rozumie wpływ właściwości gleby na kształtowanie się różnego
typu siedlisk w zróżnicowanym środowisku geograficznym

P6U_W

P6S_WG

K_W10

rozmieszczenie składników przyrodniczych środowiska geograficznego
oraz prawidłowości zachodzące pomiędzy nimi (w tym relacje
ekologiczne), a także rozumie procesy przemian ekosystemów
w różnych skalach czasowych i przestrzennych

P6U_W

P6S_WG

K_W11

rozmieszczenie, struktury i dynamikę ludności i własności sieci
osadniczej w różnych skalach przestrzennych, ze względu na
uwarunkowania społeczno-gospodarcze i przyrodnicze

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W12

zróżnicowanie przestrzenne głównych sfer gospodarki: rolnictwa,
przemysłu, usług i komunikacji oraz metody opisu ich struktur
i procesów w nich zachodzących, w powiązaniu z uwarunkowaniami
przyrodniczymi i w kontekście zmian społeczno- kulturowych oraz
gospodarczych, w tym globalizacji i integracji

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W13

różne aspekty ochrony środowiska oraz podstawowe opracowania
strategiczne w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko
przyrodnicze, a także ich rolę w gospodarowaniu i zarządzaniu
środowiskiem

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W14

podstawowe zasady gospodarki przestrzennej i planowania
przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej oraz zasady prowadzenia
działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W15

podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania, gromadzenia,
weryfikacji, przetwarzania i prezentacji danych geograficznych

P6U_W

P6S_WG

K_W16

podstawowe metody matematyczno- statystyczne pozwalające na opis
i analizę zjawisk geograficznych

P6U_W

P6S_WG

K_W17

podstawowe metody kartograficzne i topograficzne oraz metody
z zakresu systemów informacji geograficznej, a także zna klasyfikacje
metod prezentacji kartograficznej

P6U_W

P6S_WG

K_W18

zasady obsługi sprzętu i urządzeń służących do pozyskiwania,
przetwarzania
informacji
geograficznych
z
uwzględnieniem
podstawowych zasad BHP

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W19

możliwości wykorzystania różnorodnych źródeł danych przestrzennych
o środowisku geograficznym; podstawowe zasady w zakresie ochrony
własności intelektualnej jako jej twórca i odbiorca

P6U_W

P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01

wybierać i stosować różnorodne metody pozyskiwania, gromadzenia,
analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U02

wykorzystać techniki informatyczne oraz stosować matematykę
i statystykę do analizy danych

P6U_U

P6S_UW

K_U03

analizować mapy i inne opracowania graficzne oraz wykorzystać
pozyskane informacje do wykonania prezentacji wizualnych

P6U_U

P6S_UW

K_U04

opracowywać mapy, nanosząc na nie zaobserwowane elementy
środowiska geograficznego oraz procesy w nim zachodzące

P6U_U

P6S_UW
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K_U05

ocenić wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i zagrożenia z tym
związane oraz wykonać raport na ten temat

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U06

posługiwać
się
w
obserwacjach
terenowych
narzędziami
i instrumentami stosowanymi w pomiarach geodezyjnych i badaniach
geograficznych;
wykorzystywać
techniki
badań
społecznych
i inwentaryzacji terenowej w badaniach z zakresu geografii społecznoekonomicznej

P6U_U

P6S_UW

K_U07

posługiwać się terminologią geograficzną, znajdować i selekcjonować
informacje z literatury geograficznej, w języku polskim oraz w języku
angielskim lub wybranym języku obcym nowożytnym

P6U_U

P6S_UK
P6S_UK

K_U08

formułować i analizować problemy dotyczące zmian środowiska
geograficznego i sytuacji społeczno-gospodarczej w skali lokalnej,
regionalnej i globalnej na podstawie różnych źródeł informacji

P6U_U

P6S_UW

K_U09

analizować uwarunkowania lokalizacji działalności gospodarczej oraz
zmiany w strukturze gospodarki w różnych skalach przestrzennych

P6U_U

P6S_UW

K_U10

analizować i opisywać wybrany region lub miejscowość w kontekście
warunków środowiska geograficznego

P6U_U

P6S_UW

K_U11

przewidywać skutki klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz
konsekwencje niektórych procesów ekonomicznych i społecznych

P6U_U

P6S_UW

K_U12

przedstawiać wiedzę geograficzną i osiągnięcia geografii w sposób
popularny (szczególnie podczas zajęć kameralnych, lub ćwiczeń
terenowych, lub praktyk pedagogicznych)

P6U_U

P6S_UK

K_U13

opracować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej w języku
polskim, a także przedstawić wyniki badań w postaci prawidłowo
opracowanej dokumentacji

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U14

wykorzystywać
specjalistyczne
oprogramowanie
służące
do
pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych o środowisku
geograficznym

P6U_U

P6S_UW

K_U15

korzystać z dostępnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych

P6U_U

P6S_UW

K_U16

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

P6U_U

P6S_UK

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01

wykazywania krytycyzmu i ostrożności w przyjmowaniu informacji
pochodzących z masowych mediów

P6U_K

P6S_KK

K_K02

świadomego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz
samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy geograficznej

P6U_K
P6U_U

P6S_KK
P6S_UU

K_K03

przyjęcia odpowiedzialności za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo
pracy własnej i innych, a także za realizację podjętych zadań

P6U_K

P6S_KR

K_K04

uwzględniania wartości badań naukowych z punktu widzenia rozwoju
cywilizacji, a także wykazuje gotowość do upowszechniania tych
dokonań

P6U_K

P6S_KK

K_K05

działań indywidualnych i społecznych na rzecz zachowania równowagi
ekologicznej i ochrony zasobów Ziemi

P6U_K

P6S_KO

K_K06

pracy w zespole pełniąc w nim różne role, a także jest gotów do
przyjmowania i wyznaczania zadań oraz organizacji pracy pozwalającej
na realizację celów związanych z podejmowanymi zadaniami

P6U_K
P6U_U

P6S_KO
P6S_UO

K_K07

uwzględniania oraz formułowania problemów moralnych i dylematów
etycznych związanych z własną i cudzą pracą; postępowania zgodnie z
zasadami etyki; przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa
własności intelektualnej

P6U_K

P6S_KR
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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

4

