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UNIWERSYTET ROLNICZY 

 

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA 
 

Efekty kształcenia dla programu kształcenia 

Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 24/2016 z dnia 2 maja 2016 r. 

 
Kierunek:  Environmental and Plant Biotechnology 
Stopień kształcenia:  II (magisterski) 
Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 
 
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

Forma studiów:  
stacjonarne (3-semestralne) 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
magister inżynier 

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:  
R ‒ obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych  

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:  
dziedzina nauki: Nauki Rolnicze;  
dyscyplina naukowa: Agronomia, Biotechnologia, Kształtowanie Środowiska, Ogrodnictwo 

 
Objaśnienia stosowanych oznaczeń: 

R  – efekty kształcenia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

Inz – efekty kształcenia w celu uzyskania kompetencji inżynierskich 

EPB  – kierunkowe efekty kształcenia (Environmental and Plant Biotechnology) 

2  – studia II stopnia 

A  – profil ogólnoakademicki 

W – kategoria wiedzy 

U  – kategoria umiejętności 

K  – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia  
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Efekty kształcenia na kierunku Environmental and Plant Biotechnology i ich odniesienie do efektów 

dla obszaru studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Environmental and Plant Biotechnology.  

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 
kierunku studiów Environmental and Plant 

Biotechnology absolwent: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarze kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

prowadzących do 
uzyskania kompetencji 

inżynierskich 

WIEDZA 

EPB2_W01 

Ma wiedzę z zakresu metodologii pracy 
doświadczalnej pozwalającą na 
projektowanie, prowadzenie i analizę 
wyników eksperymentów in vivo, in vitro  
i in silico z zakresu biotechnologii roślin  
i środowiska  

R2A_W01 
R2A_W03 
R2A_W05 

InzA_W01 

EPB2_W02 

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu biologii 
molekularnej, genomiki, proteomiki, regulacji 
ekspresji genów oraz fizjologii roślin  
i drobnoustrojów  

R2A_W01  

EPB2_W03 

Wykazuje pogłębioną znajomość wpływu 
różnych substancji pochodzenia naturalnego 
i antropogenicznego na organizmy  
i środowisko przyrodnicze oraz przyczyn 
degradacji środowiska 

R2A_W03 
R2A_W04 

 

EPB2_W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod 
fizykochemicznych oraz bio-  
i fitoremediacyjnych w usuwaniu 
zanieczyszczeń środowiskowych  

R2A_W03 
R2A_W05 
R2A_W06 

InzA_W02 
InzA_W05 

EPB2_W05 

Zna podstawy gospodarki odpadami, 
gospodarki wodno-ściekowej i podstawy 
rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w biotechnologii 
środowiska 

R2A_W06 
R2A_W09 

InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W04 

EPB2_W06 

Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą 
technologii oraz metod analitycznych 
wykorzystywanych w badaniu procesów 
metabolicznych roślin, drobnoustrojów oraz 
ochronie środowiska 

R2A_W04 
R2A_W05 

InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W04 

 

EPB2_W07 
Zna zaawansowane techniki hodowli in vitro 
komórek i tkanek roślinnych oraz techniki 
hodowli drobnoustrojów 

R2A_W05 

InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W04 
InzA_W05 

EPB2_W08 

Ma pogłębioną wiedzę na temat 
wykorzystania technik biotechnologicznych 
w modyfikacji mikroorganizmów i 
doskonaleniu roślin uprawnych 

R2A_W05 
InzA_W02 
InzA_W05 
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Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Environmental and Plant Biotechnology.  

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 
kierunku studiów Environmental and Plant 

Biotechnology absolwent: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarze kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

prowadzących do 
uzyskania kompetencji 

inżynierskich 

EPB2_W09 

Posiada wiedzę w zakresie statystyki na 
poziomie pozwalającym na samodzielne 
opracowywanie wyników przeprowadzanych 
eksperymentów 

R2A_W01 
R2A_W05 

 

EPB2_W10 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
z zakresu ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności 
intelektualnej  

R2A_W08 
Inz_W03 
InzW_04 

 
EPB2_W11 

Ma zaawansowaną wiedzę prawną, 
społeczną i etyczną w zakresie biotechnologii 
roślin i środowiska 

 
R2A_W02 

 
Inz_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

EPB2_U01 

Posiada umiejętność samodzielnego 
projektowania i przeprowadzania eksperymentu 
oraz interpretacji jego wyników z zakresu 
biotechnologii i dziedzin pokrewnych 

R2A_U04 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U06 
InzA_U07 
InzA_U08 

EPB2_U02 
 

Posiada umiejętność precyzyjnego 
porozumiewania się z różnymi podmiotami  
w języku angielskim, w formie werbalnej  
i pisemnej z zakresu biotechnologii roślin  
i środowiska 

R2A_U02 
R2A_U08 
R2A_U09 

 

EPB2_U03 

Korzysta z internetowych baz danych, 
wyszukiwarek publikacji naukowych i innych 
źródeł informacji z zakresu biotechnologii  
i dziedzin pokrewnych 

R2A_U01 
R2A_U03  

 
 

EPB2_U04 
Wykorzystuje specjalistyczne programy 
komputerowe do analizy statystycznej wyników 
doświadczeń  

R2A_U03 
R2A_U04 

InzA_U01 
InzA_U02 

EPB2_U05 

Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy 
współczesnej biotechnologii roślin i środowiska 
oraz wykazuje znajomość specjalistycznych 
technik i ich optymalizacji stosowanych w tych 
dziedzinach 

R2A_U05 
InzA_U03 
InzA_U04 
InzA_U05 

EPB2_U06 

Wykorzystuje zaawansowane techniki 
biotechnologiczne w indukowaniu i gromadzeniu 
genetycznej zmienności oraz w hodowli roślin  
i drobnoustrojów 

R2A_U05 
R2A_U06 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U03 
InzA_U08 

EPB2_U07 

Posiada umiejętność doboru i modyfikacji technik 
i technologii w celu rozwiązania szczegółowych 
problemów z zakresu biotechnologii 
mikroorganizmów, roślin i środowiska 

R2A_U05 
R2A_U06 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U03 
InzA_U05 
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Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Environmental and Plant Biotechnology.  

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na 
kierunku studiów Environmental and Plant 

Biotechnology absolwent: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarze kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

prowadzących do 
uzyskania kompetencji 

inżynierskich 

EPB2_U08 
Dokonuje fizykochemicznej i mikrobiologicznej 
analizy gleby, wody i ścieków 

R2A_U05 
R2A_U06 
R2A_U07 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U04 
InzA_U07 

EPB2_U09 
Wykorzystuje metody bioremediacji  
i fitoremediacji do oczyszczania gleby (gruntów), 
wody i powietrza 

R2A_U05 
R2A_U06 

InzA_U05 
InzA_U06 
InzA_U08 

EPB2_U10 
Stosuje odpowiednie kryteria oceny toksyczności 
szkodliwych substancji pochodzenia naturalnego 
i antropogenicznego wobec różnych ekosystemów  

R2A_U05 
R2A_U07 

InzA_U03 

EPB2_U11 
Stosuje i dobiera odpowiednie techniki 
biochemiczne, genetyczne i mikrobiologiczne do 
analizy procesów biotechnologicznych 

R2A_U05 
R2A_U06 
R2A_U07 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U05 
InzA_U06 

EPB2_U12 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

R2A_U10  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EPB2_K01 

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się  
i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, 
potrafi wspomagać proces uczenia się innych 
poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu 
współczesnych osiągnięć biotechnologii 

R2A_K01 
R2A_K07 

 

EPB2_K02 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, 
przyjmując w nim różne role 

R2A_K02  

EPB2_K03 
Jest świadomy etycznych dylematów 
biotechnologii oraz rozumie potrzebę uczciwości 
w działaniach swoich i innych osób 

R2A_K04 InzA_K01 

EPB2_K04 
Ma świadomość odpowiedzialności za 
kształtowanie i stan środowiska naturalnego 

R2A_K05 InzA_K01 

EPB2_K05 
Wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, 
oraz poszanowanie pracy własnej i innych 

R2A_K03  

EPB2_K06 
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy 
własnej i innych 

R2A_K02 
R2A_K03 
R2A_K04 

 

EPB2_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy R2A_K08 InzA_K02 

EPB2_K08 
Docenia rolę zachowania zasobów genowych 
i bioróżnorodności 

R2A_K06  

aktualizacja: 30 maja 2016 

 


