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Opis efektów uczenia się  
 

Nazwa kierunku studiów: Ekorehabilitacja 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:  
Dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo: 51% 

 

Pozostałe dyscypliny naukowe:  

dyscyplina: nauki o zdrowiu: 21% 

dyscyplina: nauki biologiczne: 18% 

dyscyplina: zootechnika i rybactwo: 10% 
 

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 

ER_W01  podstawowe zagadnienia z zakresu biologii ogólnej, botaniki, 

biochemii, biofizyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii 

człowieka oraz nauk pokrewnych 

P6S_WG 

 

ER_W02  techniki i narzędzia badawcze, w tym w zakresie działań 

prozdrowotnych z wykorzystaniem różnych elementów 

składowych środowiska przyrodniczego 

P6S_WG 

 

ER_W03 budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek 

biologicznych, w tym substancji biologicznie czynnych i ich 

wpływ na organizm człowieka 

P6S_WG 

 

ER_W04 możliwości kompleksowego oddziaływania poprzez kontakt z 

roślinami, zwierzętami oraz elementami przyrody nieożywionej 

na zdrowie człowieka i jakość jego życia 

P6S_WG 

 

ER _W05 podstawowe zagadnienia z zakresu promocji zdrowego stylu 

życia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

P6S_WG 

 

ER _W06 podstawy żywienia człowieka i dietetyki oraz możliwości 

wykorzystania w diecie produktów regionalnych, tradycyjnych i 

ekologicznych 

P6S_WG 

ER _W07 podstawowe zasady projektowania i organizowania pracy w 

placówkach prowadzących działalność usługową z zakresu 

promocji zdrowia z uwzględnieniem przepisów prawa, zasad 

bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy oraz wymogów 

sanitarno-higienicznych 

P6S_WG  

P6S_WK 

 

 

 



2/2 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

ER_U01 stosować podstawowe sposoby obserwacji, metody oraz techniki 

pomiarowe, dobierając je adekwatnie do analizowanego 

problemu 

P6S_UW 

 

ER_U02 identyfikować podstawowe działania profilaktyczne, 

terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające problemom jednostki 

lub grupy społecznej związane z prozdrowotnym stylem życia i 

wykorzystaniem elementów przyrody 

P6S_UW 

 

ER_U03 zastosować właściwą terapię z udziałem zwierząt oraz 

zaproponować odpowiednią dietę do poprawy funkcjonowania 

organizmu człowieka  

P6S_UW 

 

ER_U04 planować działalność gospodarczą stosując techniki 

informatyczne, statystyczne, przepisy prawne, ekonomiczne oraz 

przepisy określające wymagania sanitarno-higieniczne i 

zdrowotne, zasady BHP i ergonomii 

P6S_UW 

 

ER_U05 opracować i wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego 

zadanie projektowe dotyczące zagadnień z zakresu 

wykorzystania wybranych komponentów środowiska w 

działaniach prozdrowotnych z uwzględnieniem najnowszych 

osiągnięć naukowych i przedstawić je przy użyciu różnych 

technik prezentacji  

P6S_UW 

 

ER_U06 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 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do:: 

ER_K01 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów 

wynikających z różnych niepełnosprawności, odmiennych 

uwarunkowań społecznych, czy kulturowych, z zachowaniem 

etyki zawodowej  

P6S_KK  

P6S_KR 

 

ER_K02 ustawicznego dokształcania i samodoskonalenia poprzez 

systematyczne uczenie się, uaktualnianie wiedzy z zakresu 

ekorehabilitacji oraz podnoszenia kompetencji zawodowych  

P6S_KK 

 

ER_K03 przyjmowania różnych ról w grupie w celu rozwiązywania 

problemów i pokonywania trudności 

P6S_KK 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
ER – kod efektów dla kierunku studiów Ekorehabilitacja 

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

 


