
 

1 
INSTYTUT TECHNIKI 
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych 

Dziedzina: nauki techniczne 

Dyscypliny naukowe: informatyka (32%), inżynieria materiałowa (32%),  

budowa i eksploatacja maszyn (32%), budownictwo (2%),  

elektrotechnika (2%) 

Czas trwania studiów: 7 semestrów 

Tytuł zawodowy 
absolwenta: 

inżynier 

 
 

Cel studiów 

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa 

systemów technicznych, kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego podnoszenia swoich 

kompetencji zawodowych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz pracy  

w zespole i przygotowanie praktyczne do realizacji zadań zawodowych. 

 
 
 

Sylwetka absolwenta 

Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinarnym realizującym 

efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje 

kompetencje inżynierskie.  

Absolwent posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk technicznych, pozwalającą na 

rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich oraz wiedzę specjalistyczną  

z inżynierii bezpieczeństwa. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu zagrożeń 

cywilizacyjnych i technicznych możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę  

i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania 

analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia 

bezpieczeństwa systemów, pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem. 
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Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych 

profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach 

związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.  

 

 

Nazwa kierunku studiów: inżynieria bezpieczeństwa 

Stopień studiów: I 

Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol 

efektu  

kierunkowego  

Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie  

do efektów kształcenia zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

 

Symbol 

charakterystyk 

uniwersalnych 

I stopnia 

 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia 

 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia dla 

obszaru/ów 

kształcenia 

 WIEDZA  

K_W01 

ma podstawową wiedzę  

z zakresu dyscyplin niezbędnych 

do rozwiązywania 

podstawowych zadań  

i problemów z zakresu inżynierii 

bezpieczeństwa 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W02 

zna podstawowe zagadnienia 

dotyczące inżynierii 

wytwarzania oraz różnych 

technologii wytwarzania 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W03 

posiada ogólną wiedzę 

dotyczącą różnych metod badań 

materiałów 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W04 

posiada podstawową wiedzę  

z zakresu mechaniki technicznej, 

wytrzymałości materiałów,  

bezpieczeństwa konstrukcji  

i eksploatacji maszyn 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W05 

posiada podstawową wiedzę  

z zakresu informatyki  

i systemów informatycznych, 

programowania i programów 

użytkowych, komputerowego 

wspomagania w technice  

i nowoczesnych technik 

informatycznych stosowanych  

w inżynierii bezpieczeństwa 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 
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K_W06 

ma uporządkowaną wiedzę  

w zakresie sieci komputerowych 

i aplikacji sieciowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W07 

posiada ogólną wiedzę z zakresu 

elektrotechniki  

i elektroniki, automatyki  

i robotyki 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W08 

posiada podstawową wiedzę  

z zakresu termodynamiki 

technicznej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W09 

zna podstawowe metody  

i techniki służące 

rozwiązywaniu prostych zadań 

inżynierskich 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W10 

zna podstawowe metody  

i techniki ilustracji rozwiązań 

zadań inżynierskich 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W11 

ma podstawową wiedzę  

w obszarze zarządzania 

środowiskiem i czynników 

zagrożeń środowiska   

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W12 

ma podstawową wiedzę 

dotyczącą produkcji oraz 

utylizacji maszyn i urządzeń 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W13 

ma wiedzę na temat doboru 

narzędzi i materiałów  

w rozwiązywaniu zadań 

inżynierskich 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W14 

ma podstawową wiedzę  

z zakresu analizy i oceny ryzyka 

oraz analizy niezawodności 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W15 

posiada podbudowaną 

teoretycznie i uporządkowaną 

wiedzę dotyczącą zagrożeń 

mechanicznych i elektrycznych 

oraz elementarną wiedzę  

o zagrożeniach biologicznych  

i chemicznych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W16 

ma podstawową wiedzę  

z bezpieczeństwa maszyn  

oraz budowy i działania 

technicznych systemów 

zabezpieczeń 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W17 

zna zasady organizacji pracy, 

zarządzania a także podstawy 

ergonomii, bezpieczeństwa  

i higieny pracy w różnych 

formach aktywności 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 



 

4 
INSTYTUT TECHNIKI 
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 

K_W18 

rozumie podstawowe procesy 

ekonomiczne i zasady 

sterowania nimi 

P6U_W PS6_WK P6S_WK 

K_W19 

posiada wiedzę niezbędną do 

tworzenia i rozwijania 

indywidualnej 

przedsiębiorczości 

P6U_W PS6_WK P6S_WK 

K_W20 

zna zagadnienia dotyczące praw 

autorskich i ochrony własności 

przemysłowej 

P6U_W PS6_WK P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

wykorzystuje wiedzę 

interdyscyplinarną w inżynierii 

bezpieczeństwa 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U02 

identyfikuje i klasyfikuje 

czynniki szkodliwe, uciążliwe  

i niebezpieczne w procesach 

produkcyjnych oraz czynniki 

związane z eksploatacją 

obiektów technicznych 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U03 

dostrzega i ocenia zagrożenia 

wynikające ze zużycia 

materiałów oraz określa cykle 

życia urządzeń, obiektów  

i systemów technicznych 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U04 

wykorzystuję technologię 

informacyjną i świadomie 

korzysta ze środków masowego 

przekazu w różnych aspektach 

pracy związanej z systemami 

bezpieczeństwa oraz w 

rozwiązywaniu problemów 

inżynierii bezpieczeństwa 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U05 
wykonuje rysunki techniczne  

i posługuje się  nimi 
P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U06 

posługuje się technikami 

multimedialnymi do realizacji 

zadań technicznych  

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U07 

dokonuje pomiaru 

podstawowych wielkości 

fizycznych, analizuje zjawiska 

fizyczne i rozwiązuje 

zagadnienia w oparciu o prawa 

fizyki w technice 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U08 

opisuje zjawiska za pomocą 

formuł matematycznych, stosuje 

modele matematyczne 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U09 

analizuje istniejące rozwiązania 

techniczne, w szczególności: 

maszyny i urządzenia, procesy 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 
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wytwarzania, procesy 

technologiczne 

K_U10 

rozwiązuje proste problemy 

inżynierskie w oparciu  

o posiadaną wiedzę 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U11 

dobiera materiały do zastosowań 

technicznych uwzględniając ich 

strukturę i własności 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U12 

projektuje, dokonuje obliczeń 

wytrzymałościowych  

i graficznego przedstawiania 

elementów maszyn  

i układów mechanicznych  

z zastosowaniem 

komputerowego wspomagania 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U13 

wykorzystuje metody 

komputerowego wspomagania  

w technice 

P6U_U 
PS6_UW 

 

PS6_UW 

 

K_U14 

wykorzystuje programy 

narzędziowe, tworzy bazy 

danych oraz potrafi 

programować 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U15 

zarządza sieciami 

komputerowymi, obsługuje 

aplikacje sieciowe 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U16 

projektuje proste układy 

elektroniczne i elektryczne, 

układy automatyki oraz proste 

roboty 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U17 

dostrzega aspekty 

pozatechniczne  

w prowadzonej działalności 

inżynierskiej 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U18 

postępuje zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U19 

wykorzystuje w praktyce 

inżynierskiej zasady 

przedsiębiorczości 

P6U_U PS6_UW PS6_UW 

K_U20 
planuje i organizuje swoją pracę 

oraz w zespole projektowym 
P6U_U PS6_UO PS6_UO 

K_U21 

przygotowuje udokumentowane 

opracowanie problemu 

inżynierskiego 

P6U_U PS6_UK PS6_UK 

K_U22 

przygotowuje i przedstawia 

prezentację ustną z zakresu 

studiowanego kierunku 

P6U_U PS6_UK PS6_UK 

K_U23 
posługuje się językiem obcym 

na poziomie biegłości B2 
P6U_U PS6_UK PS6_UK 
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Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

K_U24 

samodzielnie poszerza swoją 

wiedzę, wykorzystując literaturę 

i bazy danych  

(również w języku obcym)  

w powiązaniu z innymi 

obszarami nauki 

P6U_U PS6_UU PS6_UU 

 KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

 

K_K01 

krytycznie ocenia poziom swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę uczenia się przez całe 

życie i śledzenia bieżących 

osiągnięć w dziedzinie inżynierii 

bezpieczeństwa, potrafi 

inspirować i organizować proces 

uczenia się innych osób 

P6U_K P6S_KK P6S_KK 

K_K02 

działa w sposób profesjonalny  

i przestrzega zasad etyki 

zawodowej 

P6U_K P6S_KR P6S_KR 

K_K03 

uwzględnia aspekty ekologiczne 

i ochrony środowiska 

naturalnego w podejmowanych 

działaniach technicznych 

P6U_K P6S_KO P6S_KO 

K_K04 

wykazuje kreatywność, 

przedsiębiorczość oraz 

konsekwencję w realizacji zadań 

P6U_K P6S_KO P6S_KO 

K_K05 

 

ma świadomość roli społecznej 

absolwenta kierunku 

technicznego, rozumie potrzebę 

formułowania  

i przekazywania społeczeństwu 

informacji i opinii dotyczących 

osiągnięć techniki i aspektów 

bezpieczeństwa, podejmuje 

działania, aby przekazać takie 

informacje w sposób 

powszechnie zrozumiały 

P6U_K P6S_KO P6S_KO 
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Analiza zgodności przygotowanego opisu kierunkowych efektów kształcenia z  charakterystykami I i II stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

 

Uniwersalne charakterystyki 

pierwszego stopnia 
Charakterystyki drugiego stopnia 

Odniesienie  

do efektów 

kierunkowych 

Kategorie 

charakterystyki 

kwalifikacji/ 

kod składnika 

opisu 

kwalifikacji na 

poziomie 6 

PRK 

Uniwersalne 

charakterystyki 

pierwszego 

stopnia dla 

poziomu 6 PRK 

Kod składnika 

opisu/ kategorie 

opisowe/ aspekty  

o podstawowym 

znaczeniu 

Charakterystyki drugiego stopnia 

dla poziomu 6 PRK 

Charakterystyki drugiego 

stopnia dla poziomu 6 PRK 

dla obszaru kształcenia  

w zakresie nauk 

technicznych 

Wiedza:  

absolwent 

zna i rozumie 

P6U_W 

- w zaawansowanym 

stopniu – fakty, teorie, 

metody oraz złożone 

zależności między nimi  

 

- różnorodne, złożone 

uwarunkowania 

prowadzonej 

działalności 

 

P6S_WG 

Zakres i głębia/ 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej  

i zależności 

w zaawansowanym stopniu – 

wybrane fakty, obiekty i zjawiska 

oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności 

między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z 

zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących 

podstawy teoretyczne oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla 

programu kształcenia 

podstawowe procesy 

zachodzące w cyklu życia 

urządzeń, obiektów i 

systemów technicznych 

K_W01-K_W20 
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P6S_WK 

Kontekst/ 

uwarunkowania, 

skutki 

− fundamentalne dylematy 

współczesnej cywilizacji 

− podstawowe ekonomiczne, 

prawne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań 

związanych z nadaną kwalifikacją, 

w tym podstawowe pojęcia i zasady 

z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego 

ogólne zasady tworzenia  

i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

K_W18-K_W20 

Umiejętności:  

absolwent 

potrafi 

P6U_U  

- innowacyjnie 

wykonywać zadania 

oraz rozwiązywać 

złożone lub nietypowe 

problemy w zmiennych 

i nie w pełni 

przewidywalnych 

warunkach  

  

- samodzielnie 

planować własne 

uczenie się przez całe 

życie  

 

 - komunikować się  

z otoczeniem, 

uzasadniać swoje 

stanowisko 

P6S_UW 

Wykorzystanie 

wiedzy/ 

rozwiązywane 

problemy  

i wykonywane 

zadania 

– wykorzystywać posiadaną wiedzę  

– formułować i rozwiązywać 

złożone i nietypowe problemy oraz 

wykonywać zadania w warunkach 

nie w pełni przewidywalnych 

przez:  

− właściwy dobór źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy i syntezy tych informacji,  

− dobór oraz stosowanie 

właściwych metod i narzędzi,  

w tym zaawansowanych technik 

informacyjno- − komunikacyjnych 

(ICT) 

planować i przeprowadzać 

eksperymenty,  

w tym pomiary i symulacje 

komputerowe, interpretować 

ich wyniki i wyciągać wnioski 

K_U07, K_U12 

przy identyfikacji  

i formułowaniu specyfikacji 

zadań inżynierskich oraz ich 

rozwiązywaniu: 

– wykorzystać metody 

analityczne, symulacyjne  

i eksperymentalne, 

– dostrzegać ich aspekty 

systemowe i pozatechniczne, 

– dokonać wstępnej oceny 

ekonomicznej proponowanych 

rozwiązań i podejmowanych 

działań inżynierskich 

K_U01-K_U10, 

K_U12-U14, 

K_U17, K_U19 
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– dokonać krytycznej analizy 

sposobu funkcjonowania 

istniejących rozwiązań 

technicznych i ocenić te 

rozwiązania 

K_U02-K_U03, 

K_U09, 

zaprojektować – zgodnie z 

zadaną specyfikacją – oraz 

wykonać typowe dla kierunku 

studiów proste urządzenie, 

obiekt, system lub zrealizować 

proces, używając odpowiednio 

dobranych metod, technik, 

narzędzi i materiałów 

K_U10-K_U16  

P6S_UK 

Komunikowanie 

się/ odbieranie  

i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy  

w środowisku 

naukowym  

i posługiwanie się 

językiem obcym 

− komunikować się z użyciem 

specjalistycznej terminologii  

− brać udział w debacie – 

przedstawiać  

i oceniać różne opinie i stanowiska  

oraz dyskutować o nich  

− posługiwać się językiem obcym 

na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

 

K_U22-K_U24 

P6S_UO 

Organizacja pracy/ 

planowanie i praca 

zespołowa 

− planować i organizować pracę – 

indywidualną oraz w zespole 

 

K_U20 
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P6S_UU  

Uczenie się/ 

planowanie 

własnego rozwoju  

i rozwoju innych 

osób 

− samodzielnie planować  

i realizować własne uczenie się 

przez całe życie 

 

K_U24 

Kompetencje 

społeczne:  

absolwent 

jest gotów do  

P6U_K  

- kultywowania  

i upowszechniania 

wzorów właściwego 

postępowania  

w środowisku pracy  

i poza nim  

 

- samodzielnego 

podejmowania decyzji, 

krytycznej oceny 

działań własnych, 

działań zespołów, 

którymi kieruje,  

i organizacji, w których 

uczestniczy, 

przyjmowania 

odpowiedzialności  

za skutki tych działań 

P6S_KK 

Oceny/ krytyczne 

podejście 

− krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy 

− uznawania znaczenia wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych 

 

K_K01 

K_K02 

P6S_KO 

Odpowiedzialność/ 

wypełnianie 

zobowiązań 

społecznych  

i działanie na rzecz 

interesu 

publicznego 

− wypełniania zobowiązań 

społecznych, współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

 

− inicjowania działania na rzecz 

interesu publicznego 

myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

 

K_K03, K_K05 

K_K04 

P6S_KR 

Rola zawodowa/ 

niezależność i 

rozwój etosu 

− odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, w tym: 

− przestrzegania zasad etyki 

zawodowej i wymagania tego od 

innych, 

− dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu 

 

K_K02 
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INSTYTUT TECHNIKI 
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 

Rekomendowane sposoby ewaluacji efektów kształcenia 
 

W zakresie wiedzy: 
 

o odpowiedzi na zadane pytania, 

o szersze wypowiedzi, będące efektem samodzielnego opracowania problemu, 

o testy sprawdzające wiedzę (z zadaniami zamkniętymi i otwartymi), 

o referaty, prace pisemne, 

o wystąpienia, prezentacje (również z udziałem środków multimedialnych), 

o egzaminy ustne i pisemne. 

 

W zakresie umiejętności: 
 

o zadania do wykonywania podczas zajęć i w ramach pracy własnej, 

o rozwiązywanie problemów, 

o projekty realizowane samodzielne lub w grupie, 

o zadania wykonywane w wirtualnym środowisku nauczania, 

o testy sprawdzające umiejętności. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 
 

o udział w dyskusjach, 

o projekty indywidualne i grupowe, 

o wystąpienia, prezentacje. 

 


