
EFEKTY KSZTALCENIA - KRAJOWA STRUKTURA KWALIFIKAc.n

Efekty
ksztalcenia

w

zakresie:

I STOPIEN

(licencjat/inzynier)

180 - 240 ECTS

KwalifIkacje (dyplom) I stopnia
przyznaje sie studentowi, który
wykazuje:

- wiedze ogólna dotyczaca
niektórych podstawowych
obszarów studiowanej dziedziny

II STOPIEN

(magister)

90 -120 ECTS

KwalifIkacje (dyplom) II stopnia
przyznaje sie studentowi, który
wykazuje:

- wiedze ogólna dotyczaca glównych
obszarów studiowanej dziedziny

III STOPIEN

(absolwent studiów doktoranckich)

KwalifIkacje (dyplom1) III stopnia
przyznaje sie studentowi, który
wykazuje:

- wiedze ogólna dotyczaca zasadniczych
teorii, metod badawczych, zasad i pojec
z obszaru studiowanej dziedziny nauki

\Viedzy

- wiedze szczególowa dotyczaca
niektórych obszarów studiowanej
dziedziny

- wiedze szczególowa w zakresie jednej 1- wiodaca wiedze szczególowa w zakresielub wiecej specjalizacji jednej lub wiecej specjalizacji

- znajomosc niektórych technik
uzyskiwania danych wlasciwych dla
studiowanej dziedziny

- wiedze na temat historycznego...
rozwoJu l poznawczego znaczema
w/w metod

- znajomosc wszystkich technik
uzyskiwania danych wlasciwych dla
studiowanej dziedziny

- wiedze na temat odkryc i publikacji w
studiowanej dziedzinie /specjalizacji

-znajomosc technik i metodologii
uzyskiwania danych wlasci'wych dla
studiowanej dyscypliny

- krytyczne zrozumienie wkladu \vyników
wlasnej dzialalnosci badawczej i/lub
twórczej w rozwój studiowanej dziedziny

I Grupa Robocza przyjela okreslenie "dyplom studiów III stopnia" aby zachowac spójnosc opisu efektów ksztalcenia ze stopniem I i II z pelna swiadomoscia, ze nie jest on w
Polsce oficjalnie uznawanym dokumentem potwierdzajacym kwalifikacje absolwenta studiów doktoranckich,



- umiejetnosc praktycznego
v.ykorzystania wiedzy w rutynowej

dzialalnosci profesjonalnej

- umiejetnosc praktycznego wykorzystania 1- zdolnosc tworzenia nowej wiedzy
wiedzy w wielokontekstowej dzialalnosci
profesjonalnej

Umieje-

tnosci

- umiejetnosc praktycznego
wykorzystania rutynowych technik
uzyskiwania danych wlasciwych dla
studiowanej dyscypliny oraz
stosowania niektórych technik na
poziomie zaawansowanym lub
specjalistycznym

- umiej etnosc przeprowadzenia
zadanego prostego zadania
badawczego lub ekspertyzy

- umiejetnosc logicznego
\\')'ciagania wniosków oraz
formulowania sadów na podstav,rie
danych z róznych zródel

- umiejetnosc komunikacji i
konsultacji ze specjalistami \v
swojej dziedzinie

- zdolnosc dalszego uczenia sie z
pewna doza samodzielnosci

- umiejetnosc praktycznego
\\')'korzystania rutynowych i/lub
specjalistycznych technik uzyskiwania
danych oraz niektórych metod
badawczych wlasci\\')'ch dla studiowanej
dziedziny, stosowania kilku z nich na
poziomie zaawansowanym lub
specj alistycznym

- umiejetnosc zaplanowania i
przeprowadzenia zadania badawczego
lub ekspertyzy

- umiejetnosc identyfikacji pOJec
i problemów (takze nowych) wlasciwych
dla studiowanej dziedziny, ich krytycznej
analizy, syntezy i oceny oraz
fom1Ulowania sadów na ich podstawie

- umiejetnosc komunikacji z osobami o
róznym stopniu wyksztalcenia i
konsultacji ze specjalistami w swojej
dziedzinie

- zdolnosc samodzielnego
ukierunkowania dalszego uczenia sie

- umiejetnosc praktycznego
wykorzystania i udoskonalania metod
badawczych i uzyskiwania danych
wlasciwych dla studiowanej dziedziny na
poziomie zaawansowanym lub

specj alistycznym

- umiejetnosc poszerzania/rozwijania
oryginalnych i kreatywnych rozwiazan

problemów, samodzielnego zaplanowania
i przeprowadzenia projektu badawczego

- umiejetnosc rozwiazywania nowych i
zlozonych problemów naukowych i/lub

praktycznych wlasciwych dla studiowanej
dziedziny, ich krytycznej analizy,
syntezy i oceny oraz formulowania sadów
na ich temat

- umiejetnosc komunikacji i konsultacji z
wieloma osobami, takze
wspólpracownikami i ekspertami w
swojej i innych dziedzinach

- zdolnosc do samodzielnego planowania
swego r02';wojuintelektualnego



- inicjatywe i samodzielnosc w- inicjatywe, samodzielnosc i- inicjatywe w okreslaniu nov-,rych

I
dzialaniach profesjonalnych

niezaleznosc w dzialaniachobszarów badan lub tworzenia nov,'ych
profesjonalnych

mIeJsc pracy
I - odpowiedzialnosc za prace wlasna

- odpowiedzialnosc za prace wlasna i-pelna odpowiedzialnosc ci za pracePostaw

i innych oraz zrozumienie
innych oraz stosowanie i rozwijaniewlasna i innych oraz przyczynianie sie do

podstawowych zasad etyki zawodu
zasad etyki zawodupodtrzymania i doskonalenia etosu

wspólnoty naukowej (zawodowej)
- efektywnosc dzialan (pracy) wg

- przywództwo i przedsiebiorczosc oraz- samokrytycyzm wpracy twórczej,
wskazówek oraz zdolnosc do pracy

swiadomosc pelnionej roli zawodowejdzialalnosc na rzecz jej usprawnienia i
w zespole

wzrostu jej efektywnosci

- umiejetnosc formulowania sadów

- swiadomosc pelnionej roli spolecznej,- przyczynianie sie do postepu
w waznych sprawach spolecznych i

zrozumienie wlasnej i zbiorowejspolecznego illub kulturalnego w
swiatopogladowych

odpowiedzialnosci za wazne wydarzeniaspoleczenstwie opartym na wiedzy
spoleczne


