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Efekty kształcenia dla kierunku: Geografia – I stopień 

 

1. Kierunek: GEOGRAFIA. 

2. Poziom: I stopnia (licencjackie 6-semestralne). 

3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 

4. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne. 

5. Kierunkowe efekty kształcenia dla danego typu kwalifikacji wraz z odniesieniem do 
obszaru kształcenia i składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia PRK: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekt kształcenia 
Absolwent: 

Odniesienie do 
obszaru 

kształcenia 
i składnika opisu 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

W zakresie WIEDZY 

14G1A_W01 
zna podstawową terminologię używaną w zakresie geografii 
fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz nauk pokrewnych, 
także w języku angielskim 

P6S_WG 

14G1A_W02 
ma podstawową wiedzę o miejscu geografii w systemie nauk 
oraz o jej powiązaniach przedmiotowych i metodologicznych 
z innymi naukami 

P6S_WG 

14G1A_W03 
rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze 
zachodzące w środowisku, także w oparciu o znajomość 
podstawowych praw fizyki i chemii Ziemi 

P6S_WG 

14G1A_W04 

zna podstawy ekonomii, przedsiębiorczości i socjologii oraz 
rozumie wpływ procesów i prawidłowości ekonomicznych 
oraz społeczno-politycznych na zróżnicowanie poziomu 
rozwoju i warunków życia ludności 

P6S_WG 

14G1A_W05 

rozumie podstawowy aparat pojęciowy astronomii oraz 
geologii w zakresie pozwalającym na rozpoznanie wpływu 
zjawisk astronomicznych i geologicznych na funkcjonowanie 
środowiska przyrodniczego i działalność gospodarczą 

P6S_WG 

14G1A_W06 zna podstawy statystyki opisowej i matematycznej w zakresie 
pozwalającym na opis i analizę zjawisk geograficznych P6S_WG 

14G1A_W07 

zna historię geologiczną Ziemi oraz jej zróżnicowanie pod 
względem struktury geologicznej i morfologicznej, potrafi 
scharakteryzować podstawowe procesy geologiczne 
i morfogenetyczne 

P6S_WG 

14G1A_W08 
ma wiedzę na temat zróżnicowania klimatycznego Ziemi 
i potrafi je wytłumaczyć w oparciu o wiedzę astronomiczną 
i meteorologiczną 

P6S_WG 

14G1A_W09 

charakteryzuje obieg wody w środowisku przyrodniczym oraz 
potrafi objaśnić elementy bilansu wodnego w powiązaniu 
z uwarunkowaniami naturalnymi (np. geologia, rzeźba, 
klimat), a także w kontekście działalności człowieka 
(np. deficyt wody, zagrożenia powodziowe) 

P6S_WG 

14G1A_W10 
ma wiedzę na temat czynników warunkujących zróżnicowanie 
pedosfery Ziemi oraz potrafi objaśnić wpływ właściwości 
gleby na kształtowanie różnorodnych siedlisk 

P6S_WG 



14G1A_W11 
zna w stopniu podstawowym i rozumie podstawy teoretyczne 
technik pozyskiwania danych geograficznych, w tym 
teledetekcji, pomiarów geodezyjnych i nawigacji satelitarnej 

P6S_WG 

14G1A_W12 

zna zróżnicowanie powierzchni Ziemi pod względem 
rozmieszczenia, struktur i dynamiki ludności (w tym 
migracje), ich zróżnicowania etnicznego i kulturowego oraz 
potrafi powiązać cechy demograficzne państw i regionów 
z ich sytuacją gospodarczą, uwarunkowaniami kulturowymi, 
politycznymi i ekologicznymi; 

P6S_WG 

14G1A_W13 zna różne struktury sieci osadniczej świata i ich 
uwarunkowania naturalne oraz społeczno-kulturowe P6S_WG 

14G1A_W14 

zna rozmieszczenie i strukturę przemysłu na świecie, rozumie 
rolę przemysłu zaawansowanej technologii oraz usług, 
szczególnie edukacyjnych, badawczo-rozwojowych 
i informatycznych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

P6S_WG 

14G1A_W15 

opisuje zróżnicowanie świata pod względem politycznym 
oraz pod względem poziomu rozwoju gospodarczego i potrafi 
je wytłumaczyć w oparciu o znajomość warunków 
przyrodniczych, a także wiedzę ekonomiczną, historyczną 
i demograficzną 

P6S_WG 

14G1A_W16 
rozumie i klasyfikuje przejawy degradacji przyrody, wskazuje 
instrumenty jej ochrony (np. prawne, ekonomiczne, 
techniczne) i rozumie skuteczność ich działania 

P6S_WK 

14G1A_W17 

zna w stopniu elementarnym uwarunkowania ekonomiczno-
techniczne i podstawy prawne gospodarki przestrzennej, 
rozumie ich znaczenie dla planowania i z punktu widzenia 
problemów zagospodarowania przestrzennego 

P6S_WG 

14G1A_W18 

rozumie przyrodnicze, demograficzne, społeczno-kulturowe, 
polityczne i technologiczne przyczyny zróżnicowania tempa 
rozwoju gospodarczego regionów świata i Polski oraz wpływ 
procesów globalizacji i integracji gospodarczej na rozwój 
lokalny i regionalny 

P6S_WG 

14G1A_W19 
ma podstawową wiedzę w zakresie systemów informacji 
geograficznej oraz rozumie i klasyfikuje metody prezentacji 
kartograficznej 

P6S_WG 

14G1A_W20 

zna zasady BHP, obsługi sprzętu i urządzeń służących do 
pozyskiwania, przetwarzania informacji geograficznych oraz 
rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawem autorskim 
i własnością intelektualną 

P6S_WK 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

14G1A_U01 

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie 
geografii fizycznej, w szczególności wykonuje standardowe 
pomiary meteorologiczne, hydrometryczne i gleboznawcze 
i in. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz interpretuje 
ich wyniki 

P6S_UW 

14G1A_U02 

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie 
geografii społeczno-ekonomicznej, w szczególności umie 
zaplanować i przeprowadzić proste badania społeczne 
w oparciu o kwestionariusz 

P6S_UW 

14G1A_U03 

poprawnie posługuje się terminologią geograficzną w języku 
polskim i angielskim; umie wyszukać i selekcjonuje 
informacje z literatury geograficznej, także w języku 
angielskim 

P6S_UK 

14G1A_U04 
stosuje techniki geoinformatyczne oraz proste narzędzia 
statystyczne i metody analizy przestrzennej do określania 
relacji między różnorodnymi zmiennymi 

P6S_UW 

14G1A_U05 
poprawnie wybiera i wykorzystuje różnorodne źródła 
informacji geograficznej, odpowiednie do konkretnych zadań 
i projektów badawczych 

P6S_UU 

14G1A_U06 posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje P6S_UU 



i analizuje problemy dotyczące zmian w warunkach 
przyrodniczych i sytuacji społeczno-gospodarczej w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej 

14G1A_U07 
przeprowadza proste obserwacje i pomiary terenowe, przy 
wykorzystaniu różnych technik i urządzeń (np. GPS, busola, 
pomiary fizyczne, chemiczne, biologiczne itd.) 

P6S_UW 

14G1A_U08 potrafi posługiwać się mapami (topograficzną 
i tematycznymi) w pracach kameralnych i w terenie P6S_UW 

14G1A_U09 

wykorzystuje materiały kartograficzne (cyfrowe i analogowe) 
do interpretacji, analizy i syntezy, prognozowania 
różnorodnych zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-
gospodarczych 

P6S_UW 

14G1A_U10 wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy 
i prezentacji danych geograficznych P6S_UU 

14G1A_U11 

przedstawia wiedzę geograficzną i osiągnięcia geografii 
w sposób popularny podczas zajęć kameralnych lub specjalnie 
w tym celu zorganizowanej wycieczki (z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa) 

P6S_UW 

14G1A_U12 

umie opracować wybrany problem geograficzny w formie 
artykułu naukowego w języku polskim w określonej 
konwencji metodologicznej, z poprawną dokumentacją, 
a także przedstawić wyniki badań w postaci prawidłowo 
opracowanej dokumentacji 

P6S_UK 

14G1A_U13 potrafi myśleć w abstrakcyjny sposób o problemie 
badawczym P6S_UK 

14G1A_U14 potrafi zaprojektować badanie struktury lub procesu 
w regionie oraz sformułować podstawowe wnioski P6S_UK 

14G1A_U15 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje 
umiejętności, korzystając z literatury oraz nowoczesnych 
technologii; rozumie potrzebę samodoskonalenia się 

P6S_UU 

14G1A_U16 
zna zasady edytorskie poprawnego pisania pracy dyplomowej, 
redagowania opracowań specjalistycznych i artykułów 
naukowych 

P6S_UW 

14G1A_U17 

posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim 
i angielskim, dotyczących zagadnień z zakresu wiedzy 
geograficznej, a w szczególności realizowanego tematu 
badawczego 

P6S_UK 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

14G1A_K01 wykazuje krytycyzm i ostrożność w przyjmowaniu informacji 
pochodzących z masowych mediów i innych źródeł P6S_KK 

14G1A_K02 

ma świadomość swojej wiedzy i potrzeby dalszego 
samodoskonalenia zawodowego i osobistego oraz 
samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy 
geograficznej 

P6S_KK 

14G1A_K03 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej przyszłej pracy 
zawodowej w społeczeństwie P6S_KO 

14G1A_K04 

docenia wartość badań naukowych z punktu widzenia 
rozwoju cywilizacji, precyzję języka nauki oraz skuteczność 
jej metod i narzędzi, a także wykazuje gotowość do 
upowszechniania naukowych dokonań 

P6S_KK 

14G1A_K05 
wykazuje gotowość do działań indywidualnych i społecznych 
na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony 
zasobów Ziemi oraz dziedzictwa kulturowego 

P6S_KR 

14G1A_K06 
jest zdolny do działań mających na celu upowszechnianie 
postaw zgodnych z zasadą szacunku wobec przedstawicieli 
odmiennych kultur 

P6S_KR 

14G1A_K07 
potrafi pracować w zespole, odgrywając różne role oraz 
zorganizować pracę zespołu jako jego lider; dzięki 
kompetencjom w zakresie komunikacji społecznej, 

P6S_KR 



organizacji pracy, negocjacji i podejmowania decyzji 
umie twórczo radzić sobie w sytuacjach trudnych 

14G1A_K08 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 
naukowych P6S_KR 

14G1A_K09 widzi możliwość zastosowania zdobytych kwalifikacji 
w praktyce gospodarczej, w tym we własnej firmie P6S_KO 

14G1A_K10 
wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających 
z zastosowanej procedury badawczej i za tworzenie 
środowiska pracy zgodnego z przepisami BHP 

P6S_KO 

 


