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TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWYCH      

DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU BIOMEDYCYNA 

 

Nazwa kierunku studiów 

 
BIOMEDYCYNA 

Poziom kształcenia 

 
STOPIEŃ II 

Profil kształcenia 

 
ogólnoakademicki 

 Symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Kierunkowe efekty kształcenia – opis 

 

Kod 

składnika 

opisu 

Opis poziomu 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

 

 

 

 

 

WIEDZA: 

Absolwent zna i 

rozumie 

W01 

posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych 

i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

P7S_WG 

aktualny kierunek rozwoju 

teoretycznych podstaw nauk o 

zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej w zakresie 

właściwym dla programu 

kształcenia  

W02 

posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji 

organizmu człowieka w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

P7S_WG 

szczegółową budowę i funkcje 

organizmu człowieka, 

przyczyny zaburzeń, 

zmian chorobowych i 

dysfunkcji społecznych oraz 

metody ich oceny 

w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia 
W03 

zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody 

ich oceny w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów 

W04 

rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne 

ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej w 

zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

P7S_WK 

zasady analizy procesów 

psychospołecznych ważnych 

dla zdrowia i jego 

ochrony lub kultury fizycznej 

oraz stylu życia i wybranych 

modeli zachowań 

prozdrowotnych, kreacyjnych i 
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rekreacyjnych podejmowanych 

przez 

człowieka, w zakresie 

właściwym dla programu 

kształcenia 

W05 
zna zasady praktyki opartej na dowodach 

P7S_WK 
zasady praktyki opartej na 

argumentach naukowych 

W06 

rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury 

stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów P7S_WK 

zasady funkcjonowania 

sprzętu i aparatury 

stosowanych w zakresie 

dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych 

właściwych dla programu 

kształcenia 

 

W07 

 

zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze 

uwarunkowania wybranego obszaru działalności 

zawodowej 

 

P7S_WK 

uwarunkowania kulturowe 

potrzeb i problemów jednostek 

i grup społecznych 

oraz prawne i ekonomiczno-

gospodarcze możliwości 

realizacji tych 

potrzeb w wybranym obszarze 

działalności zawodowej 

W08 

ma wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym dla dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

P7S_WG 

w pogłębionym stopniu – 

wybrane 

fakty, obiekty i zjawiska oraz 

dotyczące 

ich metody i teorie 

wyjaśniające 

złożone zależności między 

nimi, stanowiące 

zaawansowaną 

wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin 
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naukowych lub artystycznych 

tworzących 

podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i 

podbudowaną 

teoretycznie wiedzę 

obejmującą 

kluczowe zagadnienia oraz 

wybrane 

zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej 

wiedzy szczegółowej – 

właściwe dla programu 

kształcenia 

W09 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej 

P7S_WK ekonomiczne, prawne i inne 

uwarunkowania 

różnych rodzajów 

działań związanych z nadaną 

kwalifikacją, 

w tym zasady ochrony 

własności przemysłowej i 

prawa 

autorskiego 
 

W10 

ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w 

literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny 

nauki i dyscypliny naukowej  

P7S_WG główne trendy rozwojowe 

dyscyplin 

naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu 

kształcenia 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Absolwent potrafi 

 

 

U01 

 

posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik 

efektywnego komunikowania się i negocjacji 

 

P7S_UK 

stosować zaawansowane 

techniki efektywnego 

komunikowania się i 

negocjacji 

z jednostkami lub grupami 
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społecznymi oraz 

wykorzystania 

wychowawczych 

aspektów promocji zdrowia i 

aktywności fizycznej w 

profilaktyce 

wykluczenia i patologii 

społecznych 

U02 

potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie 

sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów 

P7S_UW posługiwać się 

zaawansowanym technicznie 

sprzętem i aparaturą 

stosowanymi 

w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia 

U03 

potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, 

a także analizować i krytycznie oceniać te dane 

P7S_UW posługiwać się 

wyspecjalizowanymi 

narzędziami i technikami 

informatycznymi 

w celu pozyskiwania danych, a 

także analizować i krytycznie 

oceniać 

te dane 

U04 
potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce P7S_UW identyfikować błędy i 

zaniedbania w praktyce 

U05 

potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów 

P7S_UK pełnić rolę przywódczą w 

zespole realizującym zadania 

zawodowe, jak 

również współdziałać w 

planowaniu i realizacji zadań 

badawczych 

U06 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

P7S_UK prowadzić debatę 
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U07 

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 

P7S_UK posługiwać się językiem 

obcym na 

poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

oraz w wyższym stopniu w 

zakresie 

specjalistycznej terminologii 

 

KOMPETENCJE: 

Absolwent jest 

gotów do: 

 

 

K01 

 

 

jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić 

się do ekspertów 

 

P7S_KK 

 

zasięgnięcia opinii ekspertów 

w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

K02 

 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

P7S_KK 

 

rozwiązywania złożonych 

problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem 

zawodu oraz określania 

priorytetów służących 

realizacji określonych 

K03 

potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z 

wykonywaniem zawodu 

K04 

potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 

współpracowników 

P7S_UO troski o bezpieczeństwo 

własne, otoczenia i 

współpracowników 

K05 

potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów 

działalności zawodowej 

P7S_UK formułowania opinii 

dotyczących różnych aspektów 

działalności 

zawodowej 

K06 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu 

P7S_KK rozwiązywania złożonych 

problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem 

zawodu oraz określania 

priorytetów służących 

realizacji określonych 

K07 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z P7S_KK krytycznej oceny odbieranych 
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czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, 

podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu 

poszerzania i pogłębiania wiedzy 

treści 

K08 

systematycznie aktualizuje wiedzę medyczną i zna jej 

praktyczne zastosowania 

P7S_KR podtrzymywania etosu 

zawodu, 

przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz 

działania na rzecz 

przestrzegania 

tych zasad 
 

 

Gdzie: 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – kategoria kompetencji społecznych 

 

cyfry od 01 – dalej rosnąco numer efektu w obrębie danej kategorii 

M- obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 

P – obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych 

cyfra 2 – studia/kwalifikacje drugiego stopnia,  

A-profil ogólnoakademicki, W po podkreślniku wiedza i numer efektu w obrębie danej kategorii 


