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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr XXV-19.29/22 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Jednostka prowadząca:  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

Nazwa studiów podyplomowych: Lider Zarządzania Kryzysowego 

Dziedzina nauki/sztuki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

Dyscyplina naukowa/artystyczna: nauki o Ziemi i środowisku 
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Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - 6 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się – opis słowny 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK2 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia PRK 

dla właściwego 

poziomu3 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_W01 
w zaawansowanym stopniu istotę i ogólną teorię systemu zarządzania kryzysowego; współczesne podejścia oraz modele teoretyczne 

zarządzania kryzysowego; teorie bezpieczeństwa oraz krajowe i międzynarodowe reguły systemu zarządzania kryzysowego 
P6U_W P6S_WG 

K_W02 
rodzaje i przyczyny geozagrożeń oraz mechanizmy ich powstawania; przyczyny i skutki katastrof naturalnych oraz związane z nimi 

dylematy w kontekście wyzwań współczesnej cywilizacji 
P6U_W  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W03 
na zaawansowanym poziomie źródła danych, sposoby i techniki monitorowania zagrożeń naturalnych i antropogenicznych; 

możliwości ich  praktycznego wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym z użyciem dostępnych danych teledetekcyjnych 
P6U_W P6S_WG 

K_W04 
źródła kryzysu oraz strategie wyjścia z kryzysu; zaawansowane mechanizmy reagowania w sytuacji kryzysu i funkcjonowanie 

centrum zarządzania kryzysowego 
P6U_W P6S_WG 

K_W05 
strukturę podmiotów i zakres odpowiedzialności za zarządzanie sytuacją kryzysową w kraju; przebieg i sposób zarządzania sytuacją 

kryzysową 
P6U_W  P6S_WG 

K_W06 w sposób biegły techniki pozyskiwania, analiz i zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów dotyczącymi sytuacji kryzysowych P6U_W P6S_WG 

K_W07 cel i istotę zarządzania incydentami przeciwko zdrowiu i życiu P6U_W P6S_WG 

K_W08 potrzebę rozpoznania i przeciwdziałanie zagrożeń związanych z zorganizowanymi działaniami przestępczymi i aktami sabotażu P6U_W P6S_WG 

K_W09 na zaawansowanym poziomie sposób organizacji i funkcjonowania nowoczesnego sztabu kryzysowego P6U_W P6S_WG 

                                                           
1
 Wpisać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. 

Kierunek należy przyporządkować do co najmniej 1 dyscypliny.  
2
 Należy odnieść się do właściwego poziom PRK 6-8 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

3
 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia sią dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
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K_W10 wieloaspektowe uwarunkowania działalności zawodowej związanej z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi P6U_W P6S_WK 

K_W11 zasady rozwoju przedsiębiorczości związanej z rozwiazywaniem sytuacji kryzysowych P6U_W P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_U01 
wykorzystywać uzyskaną wiedzę do oceny rodzaju i skali zagrożeń, a także do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów 

w sytuacji zarządzania kryzysowego 
P6U_U P6S_UW 

K_U02 
właściwie dobrać oraz zastosować źródła informacji, metody i narzędzia analizy i oceny przyczyn, rodzaju i skutków zagrożeń 

naturalnych i antropogenicznych 
P6U_U P6S_UW 

K_U03 ocenić zakres i kompletność istniejących dokumentów w zakresie planowania strategicznego w zarządzaniu kryzysowym P6U_U P6S_UW 

K_U04 implementować teleinformatyczne techniki zarządzania w sytuacjach kryzysowych P6U_U P6S_UW 

K_U05 komunikować się z otoczeniem, w tym przy użyciu specjalistycznych narzędzi teleinformatycznych P6U_U P6S_UK 

K_U06 samodzielnie planować i realizować doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego P6U_U P6S_UU 

K_U07 
planować i organizować pracę indywidualną oraz pracę w zespole, a także współdziałać z innymi osobami w ramach 

skoordynowanych działań zespołowych 
P6U_U P6S_UO 

K_U08 brać udział w dyskusjach i debatach dotyczących sytuacji kryzysowych P6U_U P6S_UK 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_K01 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz rozpoznania znaczenia tej wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów będących ich skutkiem 
P6U_U P6S_KK 

K_K02 
współpracy z zespołami eksperckimi z zakresu zarządzania kryzysowego i zasięgania ich opinii dla rozwoju własnych kompetencji 

oraz w celu rozwiązywania problemów  
P6U_U  P6S_KK  

K_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych z wykorzystaniem 

teleinformatycznych technik zarządzania kryzysowego 
P6U_U P6S_KO 

K_K04 
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego z uwzględnieniem korzyści wynikłych z praktycznego wykorzystywania technik 

informacyjno-komunikacyjnych 
P6U_U P6S_KO 

K_K05 myślenia i działania w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie P6U_U P6S_KO 

K_K06 
odpowiedzialnego pełnienia roli lidera zarzadzania w sytuacji kryzysowej, w tym najwyższej dbałości i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej i wymagania tego od innych członków zespołu 
P6U_U P6S_KR 

 

 

 


